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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 
Pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin. 

 
 
 

ZAPRASZA DO ZŁO śENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE  

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:  

 
„Zakup oprogramowania komputerowego” 

(Kod CPV 30241000-0) 

 
SPIS TREŚCI :  
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Oferty wspólne; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis 

warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia; 
Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z 

zamawiającym;  
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział X Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XII Zawarcie umowy;  
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki: 
  Załącznik nr 1 – oferta cenowa; 
  Załącznik nr 2 – oświadczenie; 
  Załącznik nr 3 – wzór umowy; 
  Załącznik nr 4 – zestawienie oferowanych produktów. 
  
 
 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, 
poz. 177 ze zm.), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I  Forma oferty 

 
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o 
ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kaŜdej 
zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za 
zgodność”). JeŜeli do reprezentowania wykonawcy upowaŜnione są łącznie dwie lub 
więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
te osoby.  

7. JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony 
w języku obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej 
odrzucenie. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta nie musi obejmować całości zamówienia, dopuszcza się składania ofert 

częściowych. Oferta musi obejmować całość grupy, nie dopuszcza się rozdzielania grup 
na mniejsze fragmenty. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie 
grupy. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 
Ŝe: 
1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać 

oznaczenie: "Oferta na zakup oprogramowania"  oraz „Nie otwierać przed 
24.11.2006r. godz. 10:15” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak 
aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 
 
ROZDZIAŁ II  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) 
z dopiskiem „wycofanie”. 
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2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – 
wykonawca winien dokumenty te złoŜyć . 
PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŜy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 
zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

3. Oferty złoŜone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, 
po upływie terminu do wniesienia protestu. 

 
ROZDZIAŁ III  Oferty wspólne 

 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. 
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp.. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru 
albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej– składa 
kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 
do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
ROZDZIAŁ IV Jawno ść postępowania 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak 

opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty 
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. Oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia. 
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3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w 
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeŜenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 
późniejszymi zmianami)”. 

5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na 
takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŜone dokumenty. 

 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie. 

 
1. KaŜdy z wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, 

według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w 
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) 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), wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
 

2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 1 lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
określonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania. 

3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do oferty 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania. 

4. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 
2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 siwz ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 
3) zestawienie oferowanych produktów według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

siwz.  
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 zostaną odrzucone 
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 
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ROZDZIAŁ VI  Wykonawcy zagraniczni 

 
1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 
2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się 
je dokumentem zawierającym 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 2 stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia  

 
1. Termin wykonania zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 10 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 
2. Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać termin realizacji określony w dniach 

kalendarzowych. 
 
ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 

porozumiewania się wykonawców z zamawiającym  
 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 

1) poniedziałki – od godz. 9.00 do godz. 17.00, 
2) wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeŜeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu 
następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 
2) modyfikacje treści siwz, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek 

rachunkowych w obliczeniu ceny, 
7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie omyłek 

rachunkowych, 
8) wniosek zamawiającego o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z 

postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
10) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania. 



 6

4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 
tego dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a 
wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 
wyłącznie na ten adres. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Tomasz 

Palczewski tel. 91-424 57 39 w godz., fax 91-42 24 771 (czynny całą dobę). 
10. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 
niego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

13. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści siwz 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu 
terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, 
którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej. 

 
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Cena oferty powinna obejmować: cenę brutto – w tym podatek od towarów i usług 

(VAT), ewentualne wszystkie upusty itp., wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia. Cena musi być podana oddzielnie na kaŜdą grupę. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
3. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

5. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŜna poprawić na podstawie art. 88 
Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta  w Szczecinie, Pl. 

Armii Krajowej 1, pok. nr 337L (3107)- sekretariat  - III pi ętro, w terminie do dnia 
24.11.2006 r., do godz. 10:00. 

2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
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3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. Wszelkie oferty wniesione 
po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie 
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu jak w pkt. 1, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego 
pok. 336. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 
powołaną Zarządzeniem Dyrektora BPPM  Nr 9/2006  z dnia 7 lipca 2006 r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i 
ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia  – zawartych w ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniŜszą ceną spośród ofert nie odrzuconych. KaŜda 

grupa rozpatrywana będzie osobno. 
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają 

wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. 
Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z 
postępowania nie podlegają odrzuceniu.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

8. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w 
art. 88 ustawy. 

9. JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści siwz, 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
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6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na 
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w siwz. 
12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w siwz. 
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne 
14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

zamawiający uniewaŜnia postępowanie. 
15. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
16. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy 
 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się 

z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze 
oferty i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej siwz.  

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania 
ofertą, nie wcześniej niŜ w 8 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. 
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ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje 
środek ochrony prawnej – protest.  

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie. 

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a 

takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 
prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

6. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga. 
 
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie komputerowe w wersji co najmniej dla 

Windows2000 i Windows XP SP2 (kod CPV 30241000-0). Zamówienie podzielone jest 
na następujące grupy: 

 
1) Grupa A 
Oprogramowanie GIS – System Informacji Geograficznej, program słuŜący do 
zbierania, aktualizowania, analizowania, prezentacji danych w bezpośrednim 
powiązaniu z mapami, słuŜący do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, 
współpracujący z danymi programu MapInfo, polski interfejs oraz system pomocy, 
moŜliwość tworzenia w jednej warstwie obiektów róŜnego typu (punkt, linia, poligon), 
funkcja rejonizacji – półautomatyczne tworzenie regionów z obszarów składowych z 
uwzględnieniem ich atrybutów, dostępne mapy tematyczne (indywidualne wartości, 
przedziały, słupkowe, kołowe, stopniowane symbole, kropkowe), moŜliwość 
interpolacji z punktów do rastra (IDW, TIN), moŜliwość otwarcia/importu formatów: 
tab, shp, mif, e00, dwg, dxf, dgn, gml, xml, xls, mdb, txt, csv, lotus, dbf, plików 
rastrowych (JPG, tiff, bmp, ecw, png, gif…), gridów (grd, mig, dem…), geokodowanie, 
moŜliwość korzystania z danych gromadzonych w bazach danych MS Access, MS SQL 
Server, Oracle, Informix, wsparcie mechanizmu OLE, obliczanie regionów Voronoi, 
tworzenie wykresów, obsługa polskich odwzorowań (42, 65, 92, 2000, GUGIK80, 
UTM) oraz innych krajowych i międzynarodowych, obsługa WFS/WMS, moŜliwość 
rozbudowy/zmiany interfejsu, polska wersja językowa (np. MapInfo  v.8).  
Wymagany co najmniej jeden nośnik CD lub DVD i co najmniej jedna instrukcja w 
wersji drukowanej. 
Licencja:  sztuk 11. 
 
2) Grupa B 
Oprogramowanie – narzędzia urbanistyczne wspomagające MapInfo zawierające 
następujące funkcje: szraf liniowy, paskowy, raster punktowy, rozmieszczanie symboli 
wzdłuŜ linii, przekształcanie, szrafu rastrowego, przesunięcia obiektów, obrót obiektów, 
odbicia lustrzane, skalowanie obiektów, kopia równoległa odcinka, odcinek 
prostopadły, odcinek styczny do okręgu, styczny do 2 okręgów, pomiar kata między 
odcinkami, pobranie/nadanie stylu, przesuwanie podwójnych węzłów, zmiana 
kierunków linii, polska wersja językowa. 



 10

Wymagany co najmniej jeden nośnik CD lub DVD i jedna instrukcja w wersji 
drukowanej. 
 
Licencja:  sztuk 41.  
 
3) Grupa C 
Program do przeglądania duŜych - kilkadziesiąt, kilkaset MB- plików graficznych (np. 
bmp, jpg, tiff), funkcja zwiększania, zmniejszania obrazu, przesuwanie obrazu 
wewnątrz okna – metodą „drag and drop”, drukowanie plików graficznych, polska 
wersja językowa (np. ACDSee). 
Wymagany co najmniej jeden nośnik CD lub DVD. 
Licencja: sztuk 10. 

 
 


