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DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia^- października 2021 r.
WE WROCŁAWIU 

D Y R E K T O R  G E N E R A L N Y

A L -Z P .272-34/20/Z P /D K

S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Dialog konkurencyjny

o wartości przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.).

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu ukazało się:

-  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

-  na platformie zakupowej pod adresem: 
duw. ezamawiajacy.pl,

-  na stronie internetowej bip. dinv.pl,

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie DUW.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Z aprojektow anie, budow a i w drożenie S ystem u  W czesnego O strzegania, A larm ow an ia  
i In form ow an ia  2 .0  w raz ze sprzętow ą  in frastrukturą serw erow ą oraz z  usługą u trzym ania

p rze z  okres 5 la t”

CPV:

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

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80500000-9 Usługi szkoleniowe

ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

PI. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
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SPIS TREŚCI:

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

III. Informacje ogólne.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia.

VI. Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji oraz wykaz oświadczeń 
lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń 
i dokumentów oraz o osobach uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

IX. Termin związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.

XVIII. Informacje uzupełniające.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
bip. duw.pl
duw. ezamawiajacy.pl

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu 
konkurencyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” .

III. Informacje ogólne.

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp oraz aktami wykonawczymi wydanymi 
na jej podstawie.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy 
Pzp nie stanowią inaczej.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem niniejszego postępowania.

5. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 14 ust. 2 ustawy Pzp).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

9. Nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty.

12. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa 
w art. 9 la  ust. 1 ustawy Pzp.

13. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu oraz w sposób wyznaczony 
przez Zamawiającego.

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

15. Zamawiający nie przewiduje wypłaty nagród dla wykonawców uczestniczących w dialogu.
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16.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 15la  ust. 1 ustawy 
Pzp.).

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca poniesie wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty poniesione z tytułu ewentualnego nabycia kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.

18. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie zamówienia.

21. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy 
Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego a innym podmiotem (podwykonawcą).

22. Wymagania dotyczące podwykonawstwa znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 
do SIWZ.

23. 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 zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca, spełnia je  w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców 
jak za własne.

25. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej 
oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

IV . Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania 
przez okres 5 lat.

System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 musi składać się z:

-ap likacji operacyjnej przeznaczonej do realizacji ostrzegania, alarmowania i informowania, obsługi 
rzeczywistych zdarzeń i informacji, obsługi bazy danych sił i środków, komunikacji i administrowania 
zasobami i użytkownikami;

-  aplikacji treningowej przeznaczonej do prowadzenia ćwiczeń i treningów;

-  aplikacji testowej;

-  Portalu Informacyjnego;
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-ap likacji OFFLINE instalowanej na komputerze użytkownika Systemu.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych 
w stosunku do opisanych w SIWZ. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, 
które umożliwia uzyskanie efektu, założonego w Opisie przedmiotu zamówienia, za pomocą innych rozwiązań 
technicznych. W przypadku, gdy Zamawiający użył w Opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy 
je  rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.

Każdorazowo, gdy w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ wskazano znak towarowy, patent 
lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę oraz normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważna”.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu 
pt. System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0, realizowanego w ramach Programu 
Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego -  Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy 
policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, zgodnie 
z Porozumieniem finansowym nr 86/2020/FBW.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przy realizacji przedmiotu zamówienia 
-  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320 ze zm.) -  czynności:

1) architekta rozwiązań GIS,

2) administratora baz danych.

V. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

— rozpoczęcie: nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

-  zakończenie: do dnia 30.09.2022 r.

Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji oraz wykaz
VI. oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji zostały określone w Instrukcji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 
na zadanie pn.: „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania 
i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat”, 
zwanej dalej Instrukcją, opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zamówieniu. Na obecnym etapie postępowania 
Zamawiający nie będzie dokonywał weryfikacji wykonawców w przedmiotowym zakresie z racji skorzystania
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-  na etapie kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -  z uprawnienia, o którym mowa 
w art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, 
że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu i do oceny w kryteriach selekcji został określony w Instrukcji. Na obecnym etapie 
postępowania Zamawiający nie żąda ponownego ich złożenia ani nie żąda złożenia innych, dodatkowych 
dokumentów w celu uzupełnienia podanych przez wykonawców informacji.

UWAGA: W przypadku jakichkolwiek zmian w powyższym zakresie w stosunku do stanu
faktycznego i prawnego, odzwierciedlonego w Zawiadomieniu o wynikach oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków z dnia 
20 lipca 2021 r., Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownych 
dokumentów, umożliwiających potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania 
oświadczeń i dokumentów oraz o osobach uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami.

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują 
się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego: AL-ZP.272-34/20/ZP/DK.

3. Postępowanie prowadzone jest elektronicznie -  wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej 
pod adresem: duw.ezamawiaiacv.pl.

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), zwanego dalej „rozporządzeniem” 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

5. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca, zamierzający złożyć ofertę musi posiadać konto na platformie zakupowej. Zarejestrowanie
1 utrzymywanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać 
za pośrednictwem platformy zakupowej, z wykorzystaniem opcji Zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki 
Korespondencja. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy 
klawisz: Zadaj pytanie. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat 
i treść/przedmiot pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym
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z obrazka Wykonawca klika klawisz: Potwierdź. Potwierdzenie wysłania pytania Wykonawca uzyskuje 
poprzez komunikat systemowy: Pytanie wysiane.

8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie 
po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 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.

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.

11. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści 
SIWZ Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej pod adresem: dnw.ezamawiajacy.pl i na własnej 
stronie internetowej -  bip.duw.pl.

12. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na platformie 
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl i na własnej stronie internetowej -  bip.dicw.pl.

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść informacji, zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

14. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji 
ogłoszenia o zamówieniu z załącznikami, w tym treści niniejszej SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom 
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl i własnej strony internetowej 
— bip.duw.pl.

15. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania 
z platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: 
duw.ezamawiajacy.pl -  tel.: +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00:17.00), 
e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

16. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 
umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, 
jeden z systemów operacyjnych -  MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, 
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „ .pdf’.

17. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych 
tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, 
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, 
html, xhtml, css, xml, xsd, gml, mg, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

18. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru 
danych tj.:

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

7

mailto:oneplace@marketplanet.pl


AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTW A  
W EW NĘTRZNEGO

1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie 
jako zaszyfrowany -  format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero 
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, po upływie terminu otwarcia ofert;

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), 
generowany wg. czasu lokalnego serwera, synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

19. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
formalnych dotyczących postępowania jest Pan Mirosław Ziajka, e-mail: zamowienia@duw.pl. Wszelkie 
kontakty z Zamawiającym są możliwe wyłącznie w formie wskazanej w Rozdziale VII SIWZ. Żadne 
informacje nie będą udzielane telefonicznie.

V IIL  Wymagania dotyczące wadium.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

NBP O/Wrocław

nr 31 1010 1674 0000 7113 9120 0000

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy 
wnoszone wadium.

Do oferty należy dołączyć kopie dowodu wniesienia wadium.

5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. 
Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. Zamawiający dopuszcza dołączenie wadium 
do oferty.

6. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu 
(utraty wadium na rzecz Zamawiającego), tj. gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.
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7. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale, co oznacza, 
że skuteczne wniesienie wadium w tych formach wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci 
elektronicznej (np. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przedstawiciela instytucji 
udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu), zapewniającej 
spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba ze złożenie kopii dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania wadium.

8. Wniesione wadium, niezależnie od formy, musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać 
żadnych ograniczeń, sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania 
uprawnień Zamawiającego, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 i 14.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

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

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany 
przez Wykonawcę.

14. 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, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty 
jako najkorzystniejszej.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

2. 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 jednak 
niż 60 dni.
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.

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

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi być zgodna z SIWZ.

3. Oferta powinna być jednoznaczna.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej 
pod adresem: duw.ezamawiaiacy.pl, zgodnie z ..Instrukcją dla Wykonawcy” (zamieszczona na platformie 
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiaiacv.pl - w  zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego).

5. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, 
podpisanym przez osobę/-y uprawnioną/-e kwalifikowanym podpisem elektronicznym i powinny być 
do niej dołączone -  również za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl 
-  i podpisane każdorazowo kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujące dokumenty:

1) dokument pt. „Koncepcja i harmonogram realizacji zamówienia”, o którym mowa w Rozdziale XIII 
ust. 4 SIWZ -  na potrzeby oceny oferty w kryterium „Jakość” -  podkryterium m l -  „Koncepcja 
i harmonogram realizacji zamówienia”,

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) -  o ile ofertę 
składa pełnomocnik i nastąpiła zmiana w stosunku do stanu faktycznego, zaistniałego przy składaniu 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3) potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Z uwagi na prowadzenie postępowania wyłącznie w formie elektronicznej oraz wynikający stąd wymóg 
elektronicznego złożenia oferty wraz z załącznikami, niezastosowanie się przez Wykonawcę do zasad,
0 których mowa w ust. 4 i 5, stanowić będzie przesłankę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
1 2 ustawy Pzp.

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożony -  pod rygorem nieważności -  w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych lub osobę/osoby posiadające 
pełnomocnictwo, za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi być złożone w oryginale, tj. opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy.

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

9. Przesyłanie przez Wykonawcę dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania -  należy 
postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy (zamieszczoną na platformie zakupowej pod adresem: 
duw.ezamawiajacy.pl -  w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego), w zakresie dotyczącym 
tajności dokumentów.
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11. Wykonawca -  nie później niż w terminie składania ofert -  musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 
mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 
3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 
mająca wartość gospodarczą,

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, 
co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie 
potwierdzonych kopii dokumentów.

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

SKŁADANIE O FERT

1. Oferty należy składać drogą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej 
pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl, do dnia 19 października 2021 r. do godz. 8°°.

2. Wycofanie lub zmiana oferty w postępowaniu mogą być dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu 
składania wniosków (art. 84 ustawy Pzp), za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
duw.ezamawiajacy.pl, w sposób przewidziany w Instrukcji dla Wykonawcy (zamieszczonej na platformie 
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl -  w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego).

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian jej treści, tj. usunąć jakichkolwiek 
plików wczytanych na platformę zakupową po upływie terminu składania wniosków.

O TW A RCIE O FER T

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19 października 2021 r. o godz. 830 za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
z siedzibą we Wrocławiu, przy pi. Powstańców Warszawy 1, pokój 2164.

UWAGA: Zebranie osób, zainteresowanych udziałem w otwarciu ofert odbędzie się w dniu
19 października 2021 r. o godz. 810, przed wejściem do budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. Z racji obecnej sytuacji 
zagrożenia epidemicznego, zainteresowane osoby, chcące wziąć udział w otwarciu ofert, 
powinny zgłosić ten fakt Zamawiającemu -  najpóźniej do dnia 18 października 2021 r. 
i zachować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej -  w tym w szczególności powinny 
posiadać i założyć maseczki ochronne oraz poddać się badaniu temperatury ciała.

Osobą do kontaktu w sprawie ewentualnego udziału w otwarciu ofert będzie, ze strony 
Zamawiającego, Pan Mirosław Ziajka, e-mail: zamowienia@ duw.pl.

5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem: 
duw. ezamawiajacy.pl.
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej: bip.duw.pl 
i na platformie zakupowej pod adresem: dinv.ezamawiajacy.pl -  w zakładce: Dokumenty wewnętrzne, 
w folderze: Informacja z otwarcia ofert, informacje dotyczące:

-  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,

-  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie,

-  zawartych w ofertach: cenie, terminie wykonania zamówienia oraz okresie gwarancji i warunkach 
płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wartość brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, sporządzonym elektronicznie, 
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: dinv.ezamawiajacy.pl.

2. Oferta musi zawierać wartość brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną brutto oferty” lub także 
„ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 
i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 
będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.

4. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności podatek VAT oraz ewentualne rabaty.

5. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę 
podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 685 ze zm.).

7. Jeżeli złożono 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru. 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty wykonawców poddane zostaną ocenie przez Zamawiającego według następujących kryteriów 
(wraz z podaniem wagi):

1) Cena brutto oferty -  waga 60 %;

2) Jakość -  waga 40 % , z uwzględnieniem podkryteriów:

2.1) Koncepcja i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia -  waga 30 %;

2.2) Skrócenie czasu usunięcia błędów krytycznych Systemu -  waga 10 %.
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2. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 
100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym 
z ww. kryteriów i podkryteriów.

3. W ramach kryterium „Cena brutto oferty” Zamawiający oceniać będzie ryczałtową wartość zamówienia 
podaną w ofercie, obejmującą wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia, według następującej formuły:

1) oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 pkt;

2) każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:

Cena brutto najniższej oferty

-------------------------------------------  x 60,00 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 60.00 pkt.

4. W  ramach kryterium  „Jakość” -  podkryterium nr 1 -  „Koncepcja i harmonogram realizacji przedmiotu 
zamówienia” punkty zostaną przyznane w wyniku oceny dokumentu pt. „Koncepcja i harmonogram realizacji 
przedmiotu zamówienia”, opracowanego przez Wykonawcę -  dalej zwanego „Koncepcją”.

5. Dokument pt. „Koncepcja i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia” stanowi treść składanej 
oferty i nie podlega uzupełnieniu przez W ykonawcę.

6. Przygotowana Koncepcja musi spełniać następujące wymagania:

1) Koncepcja zostanie przekazana w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w jednym z formatów, o których mowa w Rozdziale VII;

2) Koncepcja musi zostać przygotowana w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, aby Koncepcja 
zawierała pojedyncze terminy specjalistyczne w języku obcym;

3) Koncepcja musi zawierać szczegółowy opis wszystkich elementów wskazanych przez Zamawiającego 
w ust. 7;

4) wymagane jest zachowanie kolejności opisywanych elementów Koncepcji, zgodnie z ich kolejnością, 
określoną w ust. 7;

5) każda strona Koncepcji musi być ponumerowana;

6) zaleca się, aby Koncepcja zawierała spis treści oraz słownik stosowanych pojęć, w tym wykorzystanych 
terminów specjalistycznych w języku obcym;

7) liczba stron Koncepcji (wraz z ewentualnymi załącznikami) nie może być większa niż 20 stron tekstu 
formatu A4, z wyłączeniem stron przedstawiających schematy/tabele/rysunki.

8) Koncepcja powinna być napisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 pkt, z zastosowaniem 
interlinii 12 pkt. Dopuszczalne jest odstępstwo od zasad przedstawionych w zdaniu pierwszym powyżej 
w przypadku rysunków/diagramów.

7. Elementy Koncepcji podlegające ocenie oraz zasady przyznawania punktów w ramach oceny elementów:

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK
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L.p. Element Koncepcji i harmonogramu
Maksymalna

liczba
punktów

1

Opis funkcjonalności systemu.
Zamawiający przyzna za każdy element 1 punkt, maksymalnie 12 punktów
a) opis tworzenia wiełoszczeblowego raportu sytuacyjnego od szczebla gminy do szczebla 

centralnego, który będzie scalał treści wpisane z gmin: na szczeblu powiatu, województwa, 
kraju (1 pkt),

b) opis sposobu realizacji przez system automatycznego ostrzegania, alarmowania i informowania 
o zdarzeniach w odniesieniu do wymogu współdziałania międzywojewódzkiego (1 pkt),

c) opis sposobu zapewnienia jednoczesnej pracy on-line 15 000 użytkowników (1 pkt),
d) opis sposobu autoryzacji przekazania zdarzeń (informacji) z systemu do publikacji w Portalu 

Informacyjnym z wizualizacją miejsc dla nieograniczonej ilości zdarzeń (1 pkt),
e) opis mechanizmu przedłużania ważności wyświetlania i wyłączania wyświetlania treści 

na Portalu Informacyjnym (1 pkt),
f) opis mechanizmu tworzenia analizy przestrzennej umożliwiającej wyświetlenie w postaci 

symboliki graficznej na mapie cyfrowej lokalizacji punktów adresowych i ilości osób 
znajdujących się w analizowanym obszarze (1 pkt),

g) opis sposobu zapewnienia tworzenia w systemie nielimitowanej ilości jednocześnie 
sporządzanych analiz przestrzennych (1 pkt),

h) opis mechanizmu, który będzie zapewniał w systemie możliwość wyświetlenia wielu analiz 
przestrzennych jednocześnie (1 pkt),

i) opis mechanizmu informowania użytkownika o aktualnym statusie realizacji proceduty 
ostrzegania (1 pkt),

j) opis możliwości włączenia wysłania informacji dodatkowymi kanałami jakSMS, FAX (1 pkt) 
k) Opis sposób prezentacji kroków postępowania (procedury) po wprowadzeniu zdarzenia 

do systemu (1 pkt),
l) Opis sposobu jednoczesnej wizualizacji na mapie wielu warstw informacyjnych 

(1 pkt):
-  ostrzeżenia meteorologiczne,
-  ostrzeżenia hydrologiczne,
-  wizualizacja siły i kierunku wiatru (jako warstwy dynamicznej),
-  wizualizacja stanu wodowskazów (jako warstwy dynamicznej),
-  analizy przestrzenne,
-  WMS,
-  zdarzeń,
-  zasoby,
-  wizualizacja ruchu pociągów (jako warstwy dynamicznej).

12

2

Koncepcja architektury sprzętowej, wraz z uzasadnieniem, że proponowana architektura 
zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ.
Zamawiający przyzna maksymalnie 6 punktów, jeśli Wykonawca opisze koncepcję uwzględniającą:
a) składniki sieci LAN, SAN, DMZ, WAN (1 pkt),
b) opis powiązań między składnikami sieci (1 pkt),
c) serwery, macierze (1 pkt),
d) składniki zabezpieczeń (1 pkt),
e) opis możliwej rozbudowy systemu (1 pkt),
f) uzasadnienie koncepcji architektury sprzętowej (1 pkt).

6

3

Elementy wspomagające prace administratorów w zakresie utrzymania i eksploatacji 
systemu.
Zamawiający przyzna za każdy element 1 punkt, maksymalnie 4 punkty:
a) opis zapewnienia ciągłości działania systemu (1 pkt),
b) opis analizy skutków rozrostu baz danych (1 pkt),
c) opis sposobów monitorowania on line stanu systemu i usług (1 pkt),
d) opis narzędzi wspomagających pracę administratora możliwych do zastosowania w projekcie 

(1 pkt).

4
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L.p. Element Koncepcji i harmonogramu
Maksymalna

liczba
punktów

4

Opis metod wykorzystywanych w projekcie.
Zamawiający przyzna za każdy element 1 punkt, maksymalnie 3 punkty:
a) opis użytej metody projektowania i tworzenia aplikacji (1 pkt),
b) opis użytej metody wdrożenia (1 pkt),
c) opis użytej metody zarządzania przedsięwzięciem (1 pkt).

3

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
W ramach kryterium „Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia” ocena będzie dokonana
w oparciu o dokument „Harmonogram”.
Wykonawca załączy do oferty dokument zawierający harmonogram w podziale na podstawowe
działania realizowane w 3 etapach (projektowanie, realizacja, wdrażanie) zawierający:
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia określone dla poszczególnych etapów zadania,
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia podstawowych działań w każdym z tych etapów,
-  ich ewentualne wzajemne zależności (uzależnienie rozpoczęcia danego działania 

lub jego zakończenia od innych działań),
-  wyszczególnienie zasobów osobowych (należy podać ilość oraz pełnione funkcje w projekcie, 

np. miesiąc styczeń: Analityk -  2 osoby) zaangażowanych w ramach każdego z działań 
w każdym miesiącu prac,

-  część opisową, zawierającą istotne zdaniem Wykonawcy objaśnienia dotyczące 
harmonogramu.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady:

5

Jak dobrze oferta wychodzi naprzeciw wymaganiom należytej i terminowej 
realizacji zamówienia?

Ocena

5
Oferta nie uwzględnia w pełni wymagań SIWZ, nie pokazuje właściwego 
rozplanowania działań lub zasobów właściwego zaangażowania zasobów lub nie 
odnosi się do wymagań przedstawionych przez zamawiającego w tym kryterium.

1

Harmonogram jest poprawny, nie zawiera błędów. Oferowane zasoby są adekwatne. 
Oferta dostatecznie odnosi się do wymagań zamawiającego.

2

Oferta dobrze odnosi się do wymagań zamawiającego. Pokazuje dobrze przemyślany 
i spójny harmonogram zawierający odpowiednie bufory czasowe. Zaangażowane 
zasoby obejmują rezerwy zwiększające prawdopodobieństwo dochowania terminu 
realizacji.

3

Oferta dobrze odnosi się do wymagań zamawiającego a ponadto obejmuje 
specyficzne dla inwestycji rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo realizacji 
zamówienia należycie i w założonym terminie.

4

Oferta bardzo dobrze odnosi się do wymagań zamawiającego a ponadto obejmuje 
wysoce innowacyjne i specyficzne dla inwestycji rozwiązania zwiększające 
prawdopodobieństwo realizacji zamówienia należycie i w założonym terminie.

5

8. Zamawiający zastrzega, że punkty zostaną przyznane jedynie za treści poprawne merytorycznie, spójne 
z pozostałymi elementami i zgodne z zakresem elementu Koncepcji.

9. Łączna liczba punktów, które oceniana Koncepcja uzyska w ocenie punktowej, obliczona zostanie zgodnie 
z następującymi zasadami:

1) każda ze złożonych Koncepcji będzie podlegała ocenie w 5 elementach, wskazanych w ust. 7;
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2) ocena Koncepcji dokonana zostanie przez Komisję Przetargową, powołaną przez Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez przyznanie 
-  zgodnie z zasadami przedstawionymi w ust. 7 -  określonej liczby punktów poszczególnym elementom 
Koncepcji;

3) punktacja, o której mowa w pkt 2, zostanie odzwierciedlona w odpowiedniej części Arkusza oceny oferty 
w podkryterium nr 1 -  Koncepcja i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, w treści którego 
zawarta zostanie także łączna liczba punktów, przyznanych danej Koncepcji, stanowiąca sumę ocen 
cząstkowych uzyskanych w ramach oceny poszczególnych jej elementów.

10. W ramach tego podkryterium można uzyskać maksymalnie 30,00 pkt. W przypadku niezlożenia z ofertą 
kompletnej (tj. zawierającej szczegółowy opis wszystkich elementów Koncepcji przedstawionych w ust. 7) 
Koncepcji, Zamawiający przyzna 0,00 punktów w podkryterium nr 1 -  Koncepcja i harmonogram realizacji 
przedmiotu zamówienia.

11. W ramach kryterium „Jakość” -  podkryterium nr 2 -  „Skrócenie czasu usunięcia błędów krytycznych 
Systemu'” Zamawiający oceniać będzie zaoferowane przez wykonawców czasy usunięcia błędów krytycznych 
Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 w odniesieniu do minimalnego czasu, 
wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. 8 godzin od chwili zgłoszenia.

W ramach tego podkryterium:

1) za zaoferowanie usunięcia błędów krytycznych Systemu w czasie 8 godzin -  Wykonawca otrzyma 0 pkt;

2) za zaoferowanie skrócenia czasu usunięcia błędów krytycznych Systemu o 2 godziny w stosunku 
do minimalnej wartości określonej przez Zamawiającego -  Wykonawca otrzyma 5,00 pkt;

3) za zaoferowanie skrócenia czasu usunięcia błędów krytycznych Systemu o 4 godziny w stosunku 
do minimalnej wartości określonej przez Zamawiającego -  Wykonawca otrzyma 10,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów uwzględnia już wagę podkryterium, tj. 10 %.

W ramach tego podkryterium można uzyskać maksymalnie 10,00 pkt. co odpowiada zaoferowaniu skrócenia 
czasu usunięcia błędów krytycznych Systemu do 4 godzin. W przypadku niewskazania czasu (liczby godzin) 
na usunięcie błędów krytycznych Systemu, Wykonawca otrzyma 0,00 pkt, co odpowiada zadeklarowaniu 
usunięcia błędów krytycznych Systemu w czasie 8 godzin. W przypadku zaoferowania usunięcia błędów 
krytycznych Systemu w czasie dłuższym niż 8 godzin, oferta zostanie odrzucona -  na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp -  jako niezgodna z SIWZ.

12. Zamawiający, w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom przyzna punkty według następującego wzoru:

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

P  =  C  +  ( J i  +  J 2)

w którym:

P -  oznacza łączną liczbę punktów przyznaną badanej ofercie;

C -  oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w kryterium „Cena brutto oferty”;

Ji -  oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w podkryterium nr 1 -  „Koncepcja
i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia”;

J2 -  oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w podkryterium nr 2 -  „Skrócenie czasu usunięcia
błędów krytycznych Systemu

13. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

14. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą sumę punktów z kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
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Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia -  w terminie określonym 
przez Zamawiającego -  ofert dodatkowych.

15.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego oferta w toku 
badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą 
sumę punktów w powyższych kryteriach.

16. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 
ust. 3 a ustawy Pzp).

17. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2177),

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

18.Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.

19. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.

20. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, np. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną 
wpisaną liczbą i słownie -  pod warunkiem, że taka kwalifikacja omyłki nie będzie skutkowała złożeniem 
nowego oświadczenia woli, tzn. jedynie w sytuacji, kiedy przyjęcie jednej z tych cen można będzie 
wyprowadzić za pomocą innych elementów oferty, a działanie takie nie pozostawia wątpliwości 
interpretacyjnych.

21. Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych poprawek.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

22. Zgodnie z art. 87 ust, la  ustawy Pzp. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać 
od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, 
z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych 
w SIW Z

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK
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2 3 .Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru podanego w ust. 10.

24. Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 
ustawy Pzp, jednocześnie udostępniając na swojej stronie internetowej: bip.duw.pl i na platformie zakupowej 
pod adresem: dnw.ezamawiajacy.pl informacje, zgodnie z art. 92 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy 
Pzp.

2 5 .Zgodnie z art. 60f ustawy Pzp, Zamawiający -  po wyborze najkorzystniejszej oferty — może w celu 
potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie negocjować z Wykonawcą, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile nie skutkuje 
to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu 
o zamówieniu ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy w terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu. 
Niepodpisanie umowy w terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

2. 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

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca -  przed podpisaniem umowy -  zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie ustala się na 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 
ustawy Pzp.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, wypłata zabezpieczenia musi 
być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie.

6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na oprocentowany rachunek bankowy 
Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 70% jego całkowitej 
wartości zostanie dokonany przez Zamawiającego po odbiorze końcowym Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0.

9. Na poczet roszczeń w okresie rękojmi ustala się zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej 30% całkowitej 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wskazana powyżej kwota podlega zwrotowi 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wzór umowy.

Istotne postanowienia umowne, w tym warunki zmiany umowy, określa Załącznik nr 3 do SIWZ.

X V II .
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

XVIII. Informacje uzupełniające.

1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji postępowania którejkolwiek strony, Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu w celu stosownego uzupełnienia.

2. Załączniki:

1) Załącznik nr 1 -  Formularz oferty,

2) Załącznik nr 2 -  Opis przedmiotu zamówienia,

3) Załącznik nr 3 -  Projekt umowy.
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