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I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
e-mail: za@metropoliagzm.pl
REGON 367882926
NIP 634-290-18-73
Tel. 32/718-07-00
Adres strony internetowej: www.metropoliagzm.pl
Klauzule informacyjne - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, adres email:
kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: www.metropoliagzm.pl;
▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem adresu email:
daneosobowe@metropoliagzm.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompletny System
Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem,
konfiguracją i szkoleniem numer ZA.270.7.2020 prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego;
▪

▪

▪

▪
▪

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:
− art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy w zakresie
rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnie wykonania Umowy
zawartej pomiędzy Panią/Panem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią
w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w toku
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− art. 6 ust. 1 c RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w zakresie, w jakim przebieg procesu wyboru Wykonawcy musi spełniać
wymagania wynikające z PZP, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jako element protokołu
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas
trwania Umowy;
Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres umożliwiający ewentualne zakwestionowanie przez Panią/Pana wyniku
postępowania;
W przypadku zawarcia Umowy pomiędzy Panią/Panem a GórnośląskoZagłębiowską Metropolią na skutek złożonej przez Panią/Pana oferty, Pani/Pana
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dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz
ewentualnie przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy zawartej
pomiędzy Panią/Panem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz trwania
obowiązków prawnopodatkowych nałożonych na Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.);
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją
niepodania danych w zakresie wynikającym z niniejszego SIWZ będzie odrzucenie
Pani/Pana oferty na zasadach wynikających z PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
w zakresie wynikającym z treści RODO i w granicach tam wskazanych, posiada
Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO;
na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
− 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,
− 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.

▪

▪
▪

▪

II.

1.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej
ustawą Pzp.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu backupowego dla
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją
i szkoleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ, stanowiący jej integralną część.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień.
Kody CPV:
• 30200000-1 – urządzenia komputerowe,
• 30233100-2 – komputerowe jednostki do przechowywania,
• 48710000-8 – pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.
IV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ
(PRZEZ DWA LUB WIECEJ PODMIOTÓW)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółki cywilne/konsorcja)
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – 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.
2.

Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą, wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIII ust. 3 SIWZ – 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.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu
pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców, bądź
pełnomocnika).

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (ust. 1 rozdziału VIII SIWZ), składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (każdy z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co
oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu
potwierdza jego spełnienie).

5.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

V. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2.

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,
musi wyraźnie w ofercie wykazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać
będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w
tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać
zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie
dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony, Zamawiający uzna,
iż zamówienie zostanie zrealizowane siłami własnymi, tj. bez udziału
podwykonawców.

3.

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

4.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
12 tygodni od dnia podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2.

Niewykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust.
9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22, inne podmioty, na których zasoby powołuje się
Wykonawca.

4.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

c.

Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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wykonał (w przypadku dostaw okresowych również wykonuje) co najmniej
dwie dostawy systemu backupowego wraz z wdrożeniem o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto każda.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 powyżej, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak innych podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII. 1 niniejszej
SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII. 1
niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji dotyczących:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest w oryginale. Dokumenty,
inne niż oświadczenie, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
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dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, w zakresie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie
odpowiedniego warunku określonego w rozdziale VII ust. 5 lit. c niniejszej
SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – „Wykaz
dostaw”.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz dostaw lub
dowody potwierdzające, czy dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego dostawy były wykonane lub są wykonywane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Ponadto, jeśli załączony „Wykaz dostaw” będzie potwierdzać wysokość
tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez
Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo to wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców, musi zostać dołączone do oferty.

8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy, Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki umowa została zawarta, nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
9. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą:
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formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik,
oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa - załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli
dotyczy).

10. Zamawiający informuje, iż wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w formie
pisemnej.
Dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa,
którego kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
IX. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o
których mowa w pkt 1.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie: za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W przypadku, w którym Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, dowodów i dokumentów, o
których mowa w SIWZ, oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej i faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone
zapisem: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
zadania pod nazwą: „Kompletny System Backupowy dla GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.
Oznaczenie sprawy: ZA.270.7.2020”.

6. Zapytania składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować
na adres e-mail: za@metropoliagzm.pl.

7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne
osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z
Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
Katarzyna Kuna, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 07:30 do
15:30.

9. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z
którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam
mogą być: wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym
zmiany terminu składania ofert.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
1.1. Wadium może być wniesione w:
– pieniądzu,
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
– 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 299
z późn. zm.).
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa przed terminem składania ofert,
określonym w rozdziale XVI.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
Santander Bank Polska S.A.
44 1090 1186 0000 0001 3708 0808;
Tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZA.270.7.2020”
Uwaga:
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Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym
egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny
w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności
oferty, wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na
swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
2.2. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub
jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2.3. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.
2.4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.3. niniejszego rozdziału
SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy, 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,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
− odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
− zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp.
4. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa
polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wymagany przez Zamawiającego termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy
PZP).
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2.

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

3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP jest podstawą do odrzucenia oferty.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści załącznika
nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie
wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty. Ofertę należy złożyć wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem
(Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
1) Oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ,
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte,
zbindowane itp.).
2.

Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik
nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

3.

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a
ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.
2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z
załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych
zastrzeżeń - na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych
się
o udzielenie
zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej
za zgodność z oryginałem notarialnie.
4) Dokument (np. zobowiązanie) innego podmiotu do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca
korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
5) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie
wymagane.

4.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
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5.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem.
a) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku
polskim.
b) Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub
nieścieralnym atramentem.
c) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej
osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy
też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).
d) Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty
powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
e) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania
pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem.
f) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą
być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
g) Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu
była poświadczona „za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie zawierającej
treść) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
h) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

6.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek
strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już
wymagana.

7.

Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert. Każde zewnętrzne opakowanie/koperta, w
którym składana jest oferta, winno być oznakowane w następujący sposób:
Nazwa (firma) Wykonawcy
adres, numer telefonu, faxu lub e-mail Wykonawcy
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
OFERTA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ
Kompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem

Oznaczenie sprawy: ZA.270.7.2020
Nie otwierać przed dniem: 10.04.2020 roku, godz. 12:00
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8.

W razie niewłaściwego oznaczenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie
oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. W takich przypadkach odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną kopertę/opakowanie
zewnętrzne z ofertą.

9.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak
wyżej w pkt. 7. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub
„Wycofanie”.

10.

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.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę
przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
• informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
• nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
• podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie
tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być
zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący
sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez
Zamawiającego”.
13. Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności postępowania (protokołu
wraz z załącznikami), musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze
stosownym wnioskiem.
14.

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem
o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści załącznika nr 5 do SIWZ, należy umieścić
w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych
w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.

Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt.
Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca.
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16.

Od uczestników
ze specyfikacją.

postępowania

oczekuje

się

starannego

zapoznania

się

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Oferty należy złożyć do dnia 10.04.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
pokój 104, I Piętro.
2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.

3.

Oferta złożona po terminie wskazanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2020 r. o godz. 12:00 w Górnośląsko–
Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, pokój 226, II
piętro.

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.

7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na
www.metropoliagzm.pl (BIP) informacje dotyczące:
a)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)
cen zawartych w złożonych ofertach.

stronie

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – o treści załącznika nr 2
do SIWZ.
2.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.

3.

Ceny muszą być podane w PLN.

4.

Wszystkie kwoty wykazane w ofercie należy zaokrąglić do pełnych groszy do dwóch
miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć,
powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

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.

7.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
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.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, jest zgodna z
obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskała maksymalną ocenę w stosunku do
ustalonych przez Zamawiającego kryteriów.
2.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena brutto – 50%
Zasoby netto – 10%
Funkcjonalność – 40%
Lp.

Waga kryterium

1

Kryterium
A - Cena brutto oferty

2

B – Zasoby netto

10% = 10 pkt

3

C - Funkcjonalność

40% = 40 pkt

50% = 50 pkt.

Sposób oceny ofert:
Q = A+B+C
gdzie:
Q – łączna ocena – suma punktów przyznana w poszczególnych kryteriach
A – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Zasoby netto”
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Funkcjonalność”
W każdym z kryteriów ocena punktowa będzie dokonana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
Kryterium I:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 50 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
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Cena brutto oferty najtańszej
A= -----------------------------------------Cena brutto oferty ocenianej

x 50

Kryterium II:
Kryterium „zasoby netto” – waga 10 % - wielkość zasobów dyskowych netto
dostarczanego Systemu Backupowego przewidzianych pod backupowane dane (bez
obszarów ochrony RAID, parzystości, dysków hot-spare, bez obszarów replikacji i kopii
nadmiarowych) podana w TiB (Tebibajt). (B)
Liczba punktów w kryterium „zasoby netto” zostanie obliczona według następującego
wzoru:
Zasoby oceniane - Zasoby minimalne
B= ---------------------------------------------------------Zasoby maksymalne - Zasoby minimalne

x 10

Gdzie:
Zasoby oceniane – zasoby dyskowe netto ocenianej oferty
Zasoby minimalne – zasoby dyskowe oferty z najmniejszym obszarem zasobów
dyskowych netto przewidzianych pod backupowane dane
Zasoby maksymalne – zasoby dyskowe oferty z największym obszarem zasobów
dyskowych netto przewidzianych pod backupowane dane
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „zasoby netto” to 10 pkt.
UWAGA!!! Oferta bez podanych zasobów netto lub z zasobami mniejszymi niż
połowa chronionego volumenu tzn. mniejsza niż 82 Tebibajt będzie odrzucona.

Kryterium III:
Kryterium „funkcjonalność” – waga 40 % - funkcjonalność Systemu Backupowego.
(C)
Jeżeli oferowane oprogramowanie Systemu Backupowego posiada licencję dożywotnią
dla serwerów fizycznych, serwerów wirtualnych oraz stacji roboczych – pozwalającą na
korzystanie z oprogramowania bez ograniczenia funkcjonalności również po
wygaśnięciu utrzymania/konserwacji producenta tzw. „maintenance” - oferta otrzyma 5
pkt.
Jeżeli oferowany System Backupowy umożliwia generowanie archiwów „na żądanie” na
dowolne urządzenie zewnętrzne i do zdalnej lokalizacji - oferta otrzyma 5 pkt.
Jeżeli oferowany System Backupowy umożliwia awaryjne odtworzenie danych
bezpośrednio z plików backupowych, bez reinstalacji serwera backupu w przypadku jego
awarii - oferta otrzyma 5 pkt.

Kompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem,
konfiguracją i szkoleniem
str. 16

ZA.270.7.2020
Jeżeli oferowany System Backupowy posiada urządzenie zasobów dyskowych oparte
na dwóch kontrolerach mających dostęp do tych samych dysków, zapewniające ciągłą
pracę podczas awarii jednego z nich (kontrolera) - oferta otrzyma 10 pkt.
Jeżeli oferowany System Backupowy jest bezpośrednio zintegrowany z Office 365 –
wsparcie dla backupu Outlook Online, Exchange Online, Sharepoint Online, OneDrive
for Bussines oraz MS Teams, wymagane jest wsparcie dla skrzynek pocztowych
podstawowych oraz archiwalnych – oferta otrzyma 15 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „funkcjonalność” to 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w ofercie (formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)
1.

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5, to przy
zaokrągleniu druga cyfra nie ulegnie zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra
po przecinku będzie równa 5 lub większa, to drugą cyfrę Zamawiający zaokrągli
w górę.

2.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów wynikającą ze zsumowania liczby punktów uzyskanych we wszystkich
kryteriach oceny ofert.

3.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ.

XVII.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
4. Wybrany Wykonawca akceptuje wzór umowy bez zastrzeżeń i zobowiązuje się
do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
zgodnym z art. 94 ustawy Pzp.
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XVIII. WYMAGANIA
DORTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (dalej „zabezpieczenie”), w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi w szczególności wynikać:
− zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności
związane z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy,
− termin obowiązywania gwarancji.
4. Sposób i termin zwrotu zabezpieczenia zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp nastąpi
w terminie 30 dni od dnia zrealizowania Umowy.
XIX. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy –
załącznik nr 7 do SIWZ.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi, zgodnie
z działem VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”.
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XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

3.

Zamawiający prowadził dialog techniczny przed wszczęciem postępowania.
Dokumentacja z dialogu technicznego dostępna jest pod linkiem:
http://bip.metropoliagzm.pl/przetarg/125307/za-270-2-1-2019.

4.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1
pkt. 6 i 7, ustawy Pzp.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:
a) poczta elektroniczna: za@metropoliagzm.pl
b) strona internetowa zamawiającego: www.metropoliagzm.pl

8.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą rozliczane są w złotych polskich.

9.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu
aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie
w postępowaniu.

przewiduje

zwrotu

Wykonawcom

kosztów

udziału

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
15. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp
oraz Kodeksu cywilnego.
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