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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „specyfikacją”,
sporządzona dla dostawy, której wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą” pn.:

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA WRAZ Z LICENCJAMI
na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”,
„Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów
sądeckich szkół zawodowych z branŜy budowlanej”
realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozdział I – Nazwa oraz adres zamawiającego.
1. Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;
2. tel. 018 443 53 08, fax. 443 78 63;
3. e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl;
4. NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165.
Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość
ustalona na podst. art. 32 ustawy jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia.
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby realizacji
projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”,
„Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z
branŜy budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
II. Zamawiający dzieli zamówienie na 5 części, zwanych dalej „Zadaniami”:
1. Zadanie 1 – dostawa oprogramowania wspomagającego projektowanie;
2. Zadanie 2 – dostawa oprogramowania do kosztorysowania;
3. Zadanie 3 – dostawa oprogramowania do kosztorysowania i projektowania;
4. Zadanie 4 – dostawa oprogramowania graficznego, antywirusowego i innych;
5. Zadanie 5 – dostawa oprogramowania matematycznego i do zarządzania.
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III. W skład Zadania 1 - dostawa oprogramowania wspomagającego projektowanie wchodzą
szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do specyfikacji:
L.P.

1.

2.

NAZWA

Oprogramowanie wspomagające
projektowanie CAD Autodesk Design
Academy 2010 Education 25 pack – wersja
sieciowa (lub równowaŜne)
Oprogramowanie wspomagające
projektowanie CAD Autodesk Design
Academy 2010 Education 25 pack – wersja
1-stanowiskowa (lub równowaŜne)

ZAKRES
- ilość: 3 pakiety,
- licencja: 3 pakiety w
wersji sieciowej po 16
szt. licencji,
- ilość: 1 pakiet,
- licencja: 16 szt. licencji
indywidualnych,

Liczba sztuk /zestawów (szt.)

3 pakiety

1 pakiet

IV. W skład Zadania 2 - dostawa oprogramowania do kosztorysowania wchodzą szczegółowo
określone w Załączniku nr 2 do specyfikacji:
L.P.

1.

NAZWA

Oprogramowanie do kosztorysowania
FORTE– pakiet na 16 stanowisk - wersja
sieciowa (lub równowaŜne)
Oprogramowanie do kosztorysowania
FORTE – wersja 1-stanowiskowa (lub
równowaŜne)

ZAKRES
-ilość: 3 pakiety,
-licencja: 3 pakiety w wersji
sieciowej po 16 szt.,
razem 48 szt. licencji,
- ilość: 1 pakiet,
- licencja: 16 szt. licencji
indywidualnych,

Liczba sztuk /zestawów (szt.)

3 pakiety

1 pakiet

V. W skład Zadania 3 - dostawa oprogramowania do kosztorysowania i projektowania wchodzą
szczegółowo określone w Załączniku nr 3 do specyfikacji:
L.P.

1.

NAZWA

Oprogramowanie do kosztorysowania
Norma Pro Edukacyjna (lub
równowaŜne)

Oprogramowanie do projektowania i
obliczeń konstrukcji budowlanych
Konstruktor v. 5.3 (lub równowaŜne)

ZAKRES
- ilość: 1 płyta instalacyjna
(z licencją na 1
stanowisko) na 3
pracownie stacjonarne 16sto stanowiskowe oraz na
16-cie komputerów
mobilnych
- licencja: 64 szt. licencji
bezterminowych,
- ilość: 1 licencja na 2
stanowiska na 3 pracownie
stacjonarne 16-sto
stanowiskowe oraz na 16cie komputerów
mobilnych
- licencja: 32 szt. licencji
bezterminowych,

Liczba sztuk /zestawów (szt.)

64 szt.

32 szt. licencji

VI. W skład Zadania 4 - dostawa oprogramowania graficznego, antywirusowego i innych
wchodzą szczegółowo określone w Załączniku nr 4 do specyfikacji:
L.P.

1.

NAZWA

ZAKRES

System operacyjny windows Small
Business Server 2008 standard (lub
równowaŜne)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Licencje dostępowe CAL do Windows
SBS2008std
Oprogramowanie antywirusowe
NOD32 Antivirus BE Suite (lub
równowaŜne)
Oprogramowanie graficzne Adobe
Creative Suite 4 Design Premium PL
WIN (lub równowaŜne)
Oprogramowanie graficzne Adobe
Creative Suite 4 Master Collection PL
WIN (lub równowaŜne)
Oprogramowanie graficzne Corel
DRAW Graphics Suite X4PL classroom
(lub równowaŜne)
Oprogramowanie profesjonalne
Symantec Partition Magic 8.0 (lub
równowaŜne)
Oprogramowanie profesjonalne
Symantec Ghost 12 PL (lub równowaŜne)
Oprogramowanie inne: Total
Commander 7.5 (lub równowaŜne)

- ilość: 10 pakietów
- licencja: 50 lic. w wersji
„per user” – w pakiecie 5
licencji
na 16 stanowisk (licencja
na 24 mies. od 10 licencji
wzwyŜ)
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10 pakietów licencji

16 szt. z licencją

15 licencji

15 szt. z licencją

1 licencja

1 szt. z licencją

licencja classroom
obejmuje 15 stanowisk
ucznia + 1 nauczyciela

1 licencja classroom

licencja 16 stanowisk

16 szt. z licencją

licencja 16 stanowisk

16 szt. z licencją

licencja 16 stanowisk

16 szt. z licencją

VII.W skład Zadania 5 - dostawa oprogramowania matematycznego i do zarządzania wchodzą
szczegółowo określone w Załączniku nr 5 do specyfikacji:
L.P.

1.
2.

NAZWA

Matematyczne oprogramowanie
dydaktyczne xThink MathJournal
Classic (lub równowaŜne)
Oprogramowanie do zarządzania
projektami Victoria Project Manager
(lub równowaŜne)

ZAKRES

Liczba sztuk /zestawów (szt.)

- licencja: 15 szt. licencji 1stanowiskowych,

15 szt. z licencją

- licencja: 1 szt. licencji 1stanowiskowej waŜnej
bezterminowo,

1 szt. z licencją

VIII. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wymagania dla oprogramowania zawarte są w niniejszym Rozdziale oraz załącznikach
wskazanych w pkt. III - VII niniejszego Rozdziału;
2. Zaoferowane oprogramowanie musi być zgodne, tzn. równowaŜne lub o wyŜszych
parametrach technicznych z wymaganiami zamawiającego określonymi w poszczególnych
załącznikach do specyfikacji;
3. Załączniki wskazane w pkt. III - VII niniejszego Rozdziału naleŜy wypełnić i załączyć do
oferty złoŜonej na określone Zadanie:
a) Załącznik nr 1 do oferty na Zadanie 1,
b) Załącznik nr 2 do oferty na Zadanie 2,
c) Załącznik nr 3 do oferty na Zadanie 3,
d) Załącznik nr 4 do oferty na Zadanie 4,
e) Załącznik nr 5 do oferty na Zadanie 5,
- by zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami oferowanego sprzętu i zweryfikować je
ze sformułowanymi przez siebie wymogami.
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4.

Instrukcja wypełniania:
a) w przypadku oznakowania pozycji symbolem *) naleŜy wskazać oferowany
sprzęt/produkt/oprogramowanie: nazwa producenta + typ/model;
b) w przypadku oznakowania pozycji symbolem **) naleŜy wypełnić w przypadku, gdy
oferowany sprzęt/produkt/oprogramowanie posiada parametry inne, przynajmniej
równowaŜne lub wyŜsze.
5. Wydanie oprogramowania nastąpi w Urzędzie Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy
Sącz i zostanie potwierdzone pisemnie przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy;
6. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich
innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak
wsparcie techniczne na czas instalacji i eksploatacji oprogramowania oraz serwis gwarancyjny;
7. Wykonawca zapewnia, Ŝe dostarczone oprogramowanie nie posiada wad fizycznych i
prawnych i udziela gwarancji na poprawne działanie oprogramowania na okres 24 miesięcy, w
którym to okresie zapewni wsparcie techniczne dla poprawnego działania oprogramowania;
8. Zamawiający wymaga, by wykonawca zobowiązał się odbierać zgłoszenia o awarii pod
wskazanym numerem telefonu, faksu lub adresem e-mail od poniedziałku do piątku, w
godzinach 9.00-15.00;

IX. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1) 48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego;
2) 48.32.10.00-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
(CAD);
3) 48.41.10.00-2 Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami;
4) 48.32.00.00-7 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania;
5) 48.32.20.00-1 Pakiety oprogramowania graficznego;
6) 48.76.10.00-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego;
7) 48.31.10.00-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami;
8) 48.46.20.00-4 Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania;
9) 48.33.10.00-7 Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami.
X. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłuŜeniu się
podwykonawcami oraz nie określa, która część zamówienia nie moŜe być im powierzona.
Zamawiający na podst. art. 36 ust. 4 ustawy Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający zastrzega,
Ŝe:
1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy;
2) wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były
one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub
jego pracowników;
3) zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
moŜe skorzystać z wszelkich praw nabytych przez wykonawcę w stosunku do nich;
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
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4) wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.
XI. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji,
Rozdział IV – Termin realizacji zamówienia.
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 10 dni od dnia zawarcia umowy
(udzielenia zamówienia).
Rozdział V – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz
potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy pod uwagę będą brane oferty
wykonawców wpisanych do rejestru albo zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.
3. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia kaŜdy z
wykonawców musi indywidualnie spełnić warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt: 1 i 2
niniejszego Rozdziału.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia
– nie spełnia”.
5. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych
w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty
zawierające:
a) komplet waŜnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów,
b) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
Ŝądane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Zamawiający wymaga złoŜenia w
ofercie przetargowej następujących oświadczeń i dokumentów, jak poniŜej.
1. OŚWIADCZENIE potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
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- załącznik nr 7 do specyfikacji.
2. DOKUMENT potwierdzający między innymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, naleŜy przedstawić w formie
oryginału.
4. Dokument, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Rozdziału, naleŜy przedstawić w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej (kaŜda zapisana strona) za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę:
a) zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6 naleŜy złoŜyć dokument
zawierający oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zzp@nowysacz.pl.
2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez wykonawcę jak
i przez zamawiającego sporządzone będą w języku polskim.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się (w godzinach pracy zamawiającego, tj. poniedziałek:
9:00 – 17:00; wtorek – piątek: 8:00 – 16:00) z wykonawcami jest Pan Wojciech Dobosz,
Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek
27, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 444-43-68.
5. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ do upływu terminów
przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpływa
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do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana
na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie.
8. JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację,
oraz na stronie internetowej.
Rozdział VIII - Informacja na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Rozdział IX – Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty.
I. Informacje ogólne.
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na jedno, dwa, trzy, cztery lub wszystkie Zadania.
2. Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem
maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami
drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca
się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające moŜliwości dekompletacji zawartości oferty,
kolejne ponumerowanie stron itp.
4. Zamawiający zaleca aby oferta była złoŜona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
(opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie:
„Oferta - Dostawa oprogramowania wraz z licencjami, Zadanie ………… - nie otwierać
przed 07.01.2010 r. przed godz. 12:00”.
5. Poza oznaczeniami podanymi wyŜej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złoŜenia po terminie.
6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciąŜają wyłącznie wykonawcę.
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7. Przed sporządzeniem oferty wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne
do sporządzenia oferty.
II. Wymogi formalne.
1. Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe
przyrzeczenie istotnych warunków kontraktu. Dla ułatwienia ofertę moŜna sporządzić według
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Do oferty naleŜy załączyć:
a) Wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji - do oferty na Zadanie 1,
b) Wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji - do oferty na Zadanie 2,
c) Wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji - do oferty na Zadanie 3,
d) Wypełniony Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji - do oferty na Zadanie 4,
e) Wypełniony Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji - do oferty na Zadanie 5,
f) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI specyfikacji;
g) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdz. X pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeŜeli
dotyczy),
h) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. X pkt II ppkt 3 specyfikacji (jeŜeli dotyczy),
i) zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w Rozdz. XVI specyfikacji (wymóg
porządkowy),
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
3. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy
– inna osoba niŜ określona w dokumencie wskazanym w Rozdz. VI pkt 2 naleŜy dołączyć, w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do
składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy.
4. Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia waŜnej
i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejŜe umowy,
zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści.
III. Oferta wspólna.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małŜonkowie itp.) ponoszą
solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia;
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy mogą skorzystać z oświadczenia stanowiącego załącznik nr 9
do niniejszej specyfikacji;
4. Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
kaŜdego z wykonawców, o których mowa w pkt 1). W przypadku dokonania wyboru
wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie dokonana zostanie uwzględniająca tę
okoliczność zmiana wzorca umowy.
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Rozdział XI– Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego:
a) na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 9 Biuro
Obsługi Mieszkańców,
b) w terminie: do dnia 07.01.2010 r. do godz. 11:30.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
3. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złoŜone na piśmie.
5. Zmiana juŜ złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie kolejnej oferty. W takim przypadku koperta
lub opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty”.
6. Po upływie terminu składania ofert Ŝadna oferta nie moŜe być zmieniona lub wycofana, przez
okres związania ofertą określony w specyfikacji.
7. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania po upływie terminu na
złoŜenie protestu.
8. Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera – w tym przypadku rozpatrywane będą
oferty, które wpłyną do zamawiającego (na adres jak w pkt 1) przed wymaganym terminem do
składania ofert.
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
a) adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, I piętro, pok. Nr 15,
b) w dniu: 07.01.2010 r. o godz. 12:00.
Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny.
1. NaleŜy wycenić wszystkie pozycje zawarte w kosztorysie zawartym we wzorcu oferty
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
2. Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę są cenami niezmiennymi i nie będą podczas
wykonywania umowy podlegały aktualizacji i zmianom. Oznacza to, Ŝe zaoferowane ceny
jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu
sprzętu, stawek robocizny, kursów walut itp. – jakie kształtować się będą w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. W cenach jednostkowych naleŜy uwzględnić wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania dostaw oprogramowania i powinny one obejmować
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia. Oznacza to, Ŝe ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją dostaw i świadczeniem przez wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia
wynikające wprost, jak równieŜ nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT,
ubezpieczenie OC, koszty licencji, wszelkie prace przygotowawcze, koszty dostarczenia, pomocy
technicznej, ewentualnych napraw, serwisowania itd.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie opłaty związane z długością gwarancji (pakiety
gwarancyjne serwisowe).
5. Cena ofertowa ma wynikać z wypełnionego kosztorysu zawartego we wzorcu oferty stanowiącym
załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
6. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty. Wzór umowy
określający przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Strona:

9 z 13

Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

Nr sprawy:

BPM.ZZP.341-1073/09

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami.

Wersja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Strona:

7.

1.
10 z 13

Przed wyliczeniem ceny ofertowej naleŜy zapoznać się z załączonym do specyfikacji wzorem
umowy.

Rozdział XIII – Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych.
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty na dane Zadanie według następującego kryterium: najniŜsza
cena – 100,00%
2. NajniŜsza cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość
punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 100,00
3. Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyŜszą liczbą punktów wg kryterium określonego
w pkt 1.
4. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te
oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.
Rozdział XIV – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni
następujących formalności:
1. Zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego:
a) zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed
upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 1a ustawy;
b) jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zajdą
przesłanki uniewaŜnienia postępowania.
2. W przypadku wykonawcy, który złoŜył ofertę wspólną przedstawi umowę o wspólne wykonanie
zamówienia (konsorcjum). Umowa regulująca współpracę podmiotów jeŜeli występują wspólnie
– umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma między innymi sposób reprezentowania
grupy podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za
wykonanie zamówienia, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe odpowiedzialność podmiotów jest wobec
zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej umowie.
Rozdział XV– Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nie przewiduje się.
Rozdział XVI – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
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1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji.
2. ZłoŜenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorach klauzul, jednakŜe
zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego wzorca umowy.
3. Zmiana umowy moŜe być dokonana w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
2) zmianie uległy stawki podatku VAT,
3) z uwagi na niezaleŜne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane
zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. osób
reprezentujących strony,
4) z uwagi na niedostępność na rynku elementu przedmiotu zamówienia (np. danej wersji
oprogramowania) zastępuje się ten element produktem o lepszych parametrach lub
właściwościach (np. nowszą wersją oprogramowania).
Rozdział XVII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcom a takŜe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki odwoławcze, t.j.: protest, odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach
zawartych w Dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
moŜna wnieść protest do zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminach określonych w Dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki ochrony
prawnej:
a) protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki
sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.
b) protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe dotyczące postanowień specyfikacji, wnosi się
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej – przepisu ust. 3 lit. a) zdanie pierwsze nie
stosuje się.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
8. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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Strona:

11 z 13

Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

Nr sprawy:

BPM.ZZP.341-1073/09

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami.

Wersja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Strona:

1.
12 z 13

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w terminie 5 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,
jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
10. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.
11. Na orzeczenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Rozdział XVIII – Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Zadania.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a tym samym nie określa minimalnych
warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
5. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów
lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
8. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) zamawiający wyznaczy członka zespołu przetargowego, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty,
d) zamawiający umoŜliwi kserokopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę – 0,15 zł,
e) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania.
Rozdział XIX – Wykaz załączników do specyfikacji.
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowe określenie Zadania 1;
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowe określenie Zadania 2;
3. Załącznik nr 3 - Szczegółowe określenie Zadania 3;
4. Załącznik nr 4 - Szczegółowe określenie Zadania 4;
5. Załącznik nr 5 - Szczegółowe określenie Zadania 5;
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy ;
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy;
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Wzór oferty;
Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie o solidarnej
odpowiedzialności i o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

PREZYDENT MIASTA
(-) Ryszard Nowak
……………………………………………..
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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