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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 ( S I W Z )  
ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 
 
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości 
szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: 

 
 
 
 

Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego 
 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania 
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 
48223000-7 Pakiety oprogramowania do poczty elektronicznej 
48620000-0 Systemy operacyjne 
 
 
 
 
 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów: 
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego 
Załącznik Nr 3 – Wzór wykazu dostaw 
Załącznik Nr 4 – Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)  
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne 
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 
Załącznik Nr 7 – Projekt Umowy  
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Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
NIP 5833163786, Regon 191674836 
adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu  
adres strony internetowej: www.pomorskie.eu  
adres platformy zakupowej do obsługi e-zamówień: http://platformazakupowa.pl/pomorskie 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych 
ustawą Pzp o wartości szacunkowej przekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawy Pzp). 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej 
dostępnej pod adresem strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pomorskie, do której link znajduje się 
na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html zwanej dalej Platformą. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych licencji oprogramowania pochodzących z oficjalnego kanału 
dystrybucji: 

1) Biurowego Microsoft Office Standard 2019 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego 
- 186 szt. 

2) Serwerowego Microsoft Exchange Standard (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego - 
2 szt. 

3) Serwerowego Microsoft Exchange Enterprise (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego 
- 2 szt. 

4) Serwerowego Microsoft Exchange Standard User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania 
równoważnego - 900 szt. 

5) Serwerowego Microsoft Windows Server Datacenter 16 Core (licencja rządowa) lub oprogramowania 
równoważnego - 4 szt. 

6) Serwerowego Microsoft Windows Server User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania 
równoważnego - 900 szt. 

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, jak 
 i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). 

3. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy 
własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze 
pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. 
Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą  spełniać wymagania określone w 
załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak 
również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów 
potwierdzających ich równoważność. 
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Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 14 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia umowy. 

UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu: 

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek  z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp; 

2) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3).  

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
2 (dwie) dostawy oprogramowania biurowego lub serwerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 
zł brutto. 

UWAGA! 
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż 
złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający 
dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z 
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia  
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4, wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,  
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp; 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy polegają na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do 
realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 
ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne 
ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.   

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu 
stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji 
przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi 
odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako 

pełnomocnik pozostałych (liderem). 

7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia 
umowy  regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy. 
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9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, warunki określone w 
ust. 1 pkt 1.2. musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców. 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 
SIWZ; 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1.1. SIWZ. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte  
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca  składa w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie  
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.  Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

Instrukcja wypełniania oraz składania JEDZ: 
Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pomorskie, do której link 
znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html z zakładki 
dotyczącej przedmiotowego postępowania, plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.  

Wykonawca pobiera plik JEDZ-a dołączony przez Zamawiającego (plik powinien być w formacie XML- załącznik 
nr 4 do SIWZ).  

Po pobraniu Wykonawca przechodzi na stronę Urzędu Zamówień Publicznych https://espd.uzp.gov.pl/ gdzie 
importuje plik JEDZ Zamawiającego pobrany ze strony postępowania.  

Po przejściu procedury na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Wykonawca pobiera wypełniony JEDZ, 
następnie podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą. 

Uwaga! w części IV JEDZ Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” (alfa), nie wypełnia sekcji A oraz D 
w niniejszej części. Wykonawca składa ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ),  
o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3)   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu składa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez nich oświadczenie 
(JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów i przez nie podpisane. 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

2.    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego 
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ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębne niniejsze 
oświadczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej   
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, 
następujących oświadczeń i/lub dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 

4) dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3 w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach 
Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy,  

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego  
w załączniku nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonane 

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa 
oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o  których mowa w ust. 3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21  
ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4  zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 
składa dokument, o którym mowa w ust. 4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 4 stosuje 
się odpowiednio. 
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7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

11. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem formularza ofertowego oraz JEDZ) dotyczące Wykonawcy/ 
Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października2018 r., zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Uregulowania dotyczące ewentualnego pełnomocnictwa zostały 
opisane w Rozdziale X SIWZ. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

14. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym (kwalifikowanymi) podpisem 
(podpisami) elektronicznym (elektronicznymi) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osób) upoważnioną (upoważnionych) 
do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, na 
podstawie pełnomocnictwa. 
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15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

16. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 

17. Każdorazowo jeśli w niniejszej SIWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga aby kwalifikowany podpis elektroniczny 
wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm). 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

1. Zgodnie z dyspozycją art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie ofert, oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń w tym JEDZ, dokumentów lub wniosków 
i zawiadomień oraz składanie zapytań do treści SIWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl  dostępnej na stronie Zamawiającego https://bip.pomorskie.eu. 

3. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące korzystania z Platformy zakupowej znajdują się 
w Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie  po wybraniu postępowania w zakładce Instrukcje 
(znajdującej się na dole strony), do której link znajduje się na stronie BIP zamawiającego 
http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html. 

Natomiast pozostałe informacje zawarte na Platformie, a  nie dotyczące technicznego z niej  korzystania, 
nie są wiążące dla wykonawców. 

4. Za pomocą kanału komunikacji elektronicznej platformazakupowa.pl Wykonawca: 

a) przekazuje ofertę wraz z ewentualnym pełnomocnictwami, 

b) przekazuje JEDZ, 

c) przekazuje oświadczenia o grupie kapitałowej, 

d) przekazuje wszelkie inne dokumenty i oświadczenia, zobowiązania, w postaci elektronicznej wymagane w 
SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego, 

e) komunikuje się z Zamawiającym, w tym zadaje pytania do treści SIWZ,  

f) oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 
składane na formularzu JEDZ powinny być w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa  
w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Zamawiającego: Aleksandra Siemaszko – 
pracownik Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji UMWP.  

6. Wszelkie informacje, w tym wezwania od Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy na adres e-mail 
wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

7. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania 
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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. 

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania.   

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 20 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.  Nie  wniesienie wadium, w tym 
również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie 
odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 
1804 ze zm). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski SA numer rachunku: 62 1020 1811 0000 
0102 0312 3098 z podaniem tytułu: „Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego”. Będzie 
ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać,  
że wadium  jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu  
i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w ust. 3, oprócz formy pieniężnej, za pośrednictwem 
Platformy zakupowej, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach 
określonych w Rozdziale VII – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Gwaranta lub Poręczyciela tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie  
(w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

8. Wadium, o którym mowa w ust. 3 lit b) – e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania 
ofertą,  w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 
zgodnie  z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, należy wskazać wszystkie 
podmioty wchodzące w skład konsorcjum), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji 
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5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
gdy Wykonawca: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
b)  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 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 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3. 

11. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego". 

12. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 
4 ustawy Pzp. 

13. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 
4a-5 ustawy Pzp. 

Rozdział IX. Termin związania ofertą  

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni.  

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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest z jednoczesnym przedłużeniem ważności 
wniesionego wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie inne oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ jako wymagane do złożenia wraz z ofertą. 

3. Oferta (formularz ofertowy) powinna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,  w 
postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Formularz Ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami w tym JEDZ, musi być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i powinno być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika ono z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza złożenie 
elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać swoją ofertę: 
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a) Wycofanie złożonej oferty w formie elektronicznej należy dokonać zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców 
dostępną na stronie Platformy. 

b) Wycofania złożonej oferty w postaci papierowej następuje na wniosek Wykonawcy podpisany przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną zgodnie z zasadami reprezentacji.  

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo, 
z którego treści powinno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione i muszą 
być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 
poufności. 

7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
później niż w terminie składania ofert - powinny zostać złożone na platformie zakupowej w odrębnym pliku 
opatrzonym nazwą „Tajemnica przedsiębiorstwa”, który należy złożyć wraz z ofertą.  

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert 

1. Sposób składania ofert:  

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, 
do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html, 
zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców dostępną na stronie Platformy. 

Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w postaci elektronicznej  i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej w postaci elektronicznej oraz przekazania na nośniku 
danych (np. na płycie CD, pendrive).  

W przypadku pytań technicznych, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta tel. 22 101-02-02 
(pn. - pt. od 8.00 - 17.00) gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.   

Uwaga: Wykonawca po raz pierwszy korzystający z Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi 
niniejsze postepowanie winien odpowiednio wcześniej rozpocząć proces składania oferty. Należy wziąć pod 
uwagę czas złożenia oferty (nawet ze względu na zapoznanie się z warunkami technicznymi platformy, czy 
różnymi innymi trudnościami technicznymi), tak aby mieć możliwość  złożenia oferty w wyznaczonym do tego 
terminie.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2019r. o godz. 12:00 
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3. Oferty zostaną otwarte w dniu 13.11.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie  Zamawiającego, tj. przy ul. Okopowej 
21/27, 80-810 Gdańsk w pokoju nr 413. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Okres gwarancji oraz warunki płatności zostały określone w 
SIWZ. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego 
http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia. Okres gwarancji, warunki płatności zostały określone przez 
Zmawiającego. 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją  
niniejszego zamówienia.  

2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ i być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru 
umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu, należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając 
doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić. 

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność za 
realizację zamówienia nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której projekt załączono do SIWZ (załącznik nr 7 
do SIWZ). 

5. Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie 
z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli trzecia cyfra mieści się 
w przedziale 0-4 obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli mieści się w przedziale 5-9 obowiązuje zaokrąglenie 
w górę) i na każdym etapie obliczeń. 

6. Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe. 

7. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z Formularzem ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. Cena oferty winna być ceną brutto zawierającą podatek VAT.    

8. Jeżeli okaże się, że 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 
dolicza 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 lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  
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Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty. 

Przy czym [1%=1pkt]. 
 

1. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia ”: (PK1 ) 

Sposób obliczenia: 

PK1= [CN / CR x 60% ] x 100 
PK1 – ilość punktów dla kryterium  
CN – najniższa oferowana cena  
CR – cena oferty rozpatrywanej 
 

2) dla kryterium: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia ”: (PK2 ) 

W kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia”  Zamawiający przyzna następującą punktację:  

 Zaoferowanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni 
kalendarzowych – oferta otrzyma 0 pkt 

 Zaoferowanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni 
kalendarzowych – oferta otrzyma 30 pkt 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów lub zaznaczy oba, 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wymagany w SIWZ termin wykonania zamówienia tj. do 14 dni 
kalendarzowych i otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium. 

3) dla kryterium: „Okres świadczenia konsultacji ”: (PK3 ) 

W kryterium „Okres świadczenia konsultacji” Zamawiający będzie brał pod uwagę, w jakim okresie licząc od daty 
dostawy licencji, Wykonawca będzie świadczył konsultacje w zakresie zasad licencjonowania oprogramowania 
będącego przedmiotem zamówienia (konsultacje telefoniczne lub poprzez e-mail, od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-15:00). 

W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna następującą punktację:  

 Zaoferowanie przez Wykonawcę 6-miesięcznego okresu świadczenia konsultacji – oferta otrzyma 0 pkt 
 Zaoferowanie przez Wykonawcę 12-miesięcznego okresu świadczenia konsultacji– oferta otrzyma 10 

pkt 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów lub znaczy oba, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje wymagany w SIWZ 6-miesięczny okres świadczenia konsultacji od daty dostawy 
licencji i otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium. 

2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 
P = PK1 + PK2+ PK3 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena brutto wykonania zamówienia 60% 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30% 

3. Okres świadczenia konsultacji 10% 
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P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 

PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” 

PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” 

PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres świadczenia konsultacji” 
 

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto ująć 
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne 
podatki i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena 
nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 
brutto.  

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 
do dwóch  miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawi w ofertach: 

 1) oczywiste omyłki pisarskie; 
 2) oczywiste omyłki rachunkowe; 
 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

Rozdział XIV. Informacje dodatkowe 

1. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na zasadach określonych w art. 89 ustawy Pzp 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje  udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 
przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców (o ile są znane). 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na roboty budowlane. 
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Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane w projekcie umowy, który stanowi załącznik  nr 7 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminu wskazanego w art. 94 ustawy Pzp. 

4. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej. 

6. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

8. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, 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 określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  

7. Odwołanie  wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.  

Rozdział XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27,  
80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: zamowienia@pomorskie.eu, tel 58 32 68 735; 

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu 
archiwizacji; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych licencji oprogramowania pochodzących z oficjalnego kanału 

dystrybucji: 
1) Biurowego Microsoft Office Standard 2019 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego - 

186 szt. 
2) Serwerowego Microsoft Exchange Standard (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego - 2 

szt. 
3) Serwerowego Microsoft Exchange Enterprise (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego - 2 

szt. 
4) Serwerowego Microsoft Exchange Standard User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania 

równoważnego - 900 szt. 
5) Serwerowego Microsoft Windows Server Datacenter 16 Core (licencja rządowa) lub oprogramowania 

równoważnego - 4 szt. 
6) Serwerowego Microsoft Windows Server User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania 

równoważnego - 900 szt. 
2. Licencje oprogramowania wymienionego w ust. 1: 

1) nie mogą być licencjami typu OEM, 
2) nie mogą być ograniczone czasowo (licencje bezterminowe), 
3) muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi/serwerami (np. w 

przypadku wymiany stacji roboczej/serwera), 
4) muszą zapewniać możliwość korzystania z wcześniejszych wersji określonego oprogramowania (min. do 

dwóch wersji w dół), z możliwością bezpośredniej instalacji wersji docelowej, 
5) oprogramowanie zaoferowanych licencji musi posiadać pełną polska wersja językową interfejsu 

użytkownika. 
3. Oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 
1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 

technicznych. 
2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 

formacie, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 113), 

3) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz 
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację 
pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami) 
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f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie 
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

7) Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty. 

b) wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k) wydruk dokumentów. 
l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010 i 2013, 

wykorzystywanych przez Zamawiającego, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich 
elementów i atrybutów dokumentu. 

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
o) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z 
obowiązującym prawem. 

p) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) 
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy 
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

8) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) tworzenie raportów tabelarycznych 
b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu. 

d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych 
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych 

f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) wyszukiwanie i zamianę danych 
h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 i 2013 wykorzystywanych przez Zamawiającego, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
9) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
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b) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
h) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym 
j) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub 

projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
l) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft 

PowerPoint 2003, 2007, 2010 i 2013 wykorzystywanych przez Zamawiającego. 
10) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, 

katalogów. 
c) edycję poszczególnych stron materiałów. 
d) podział treści na kolumny. 
e) umieszczanie elementów graficznych. 
f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i) wydruk publikacji. 
j) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

11) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 
zadaniami) musi umożliwiać: 

a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców 
c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g) zarządzanie kalendarzem 
h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k) zarządzanie listą zadań 
l) zlecanie zadań innym użytkownikom 
m) zarządzanie listą kontaktów 
n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

4. Oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 
1) Funkcjonalność podstawowa: 

a) Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
b) Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. 
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c) Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. 
d) Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika 

końcowego, w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do 
wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. 

e) Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. 
f) Pełne wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2013 i nowszych wersji. 

2) Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: 
a) Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do 

przeczytania w określonym terminie.  
b) Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. 
c) Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością 

definiowania poziomów dostępu. 
d) Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 
e) Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych 

uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem 
akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów 
spotkania przez osoby zaproszone. 

f) Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich 
wykonania. 

g) Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. 
h) Mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych. 
i) Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 
j) Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-

ów. 
k) Możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o dostępności lub 

niedostępności. 
l) Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności.  
m) Widok rozmowy, automatycznie organizujący wątki wiadomości w oparciu o przebieg wymiany 

wiadomości między stronami.  
n) Konfigurowalna funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o 

szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod 
niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców 
zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy 
pozostawili informacje o nieobecności. 

o) Transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie 
priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego.  

p) Możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej.  
q) Telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej – w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy 

kontaktów. 
r) Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania 

wiadomości e-mail bez potrzeby wsparcia ze strony informatyków.  
s) Mechanizm automatycznego dostosowywania się funkcji wyszukiwania kontaktów do 

najczęstszych działań użytkownika skutkujący priorytetyzacją wyników wyszukiwania. 
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t) Możliwość wyszukiwania i łączenia danych (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) z systemu poczty 
elektronicznej oraz innych systemów w organizacji (portali wielofunkcyjnych, komunikacji 
wielokanałowej i serwerów plików). 

u) Możliwość dostępu do poczty elektronicznej i dokumentów przechowywanych w portalu 
wielofunkcyjnym z poziomu jednego interfejsu zarządzanego przez serwer poczty elektronicznej. 

3) Funkcjonalność wspierająca zarządzanie systemem poczty: 
a) Oparcie się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory. 
b) Wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty oraz dostęp 

do statystyk i logów użytkowników. 
c) Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania 

progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu.  
d) Możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup użytkowników. 
e) Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer.  
f) Możliwość korzystania interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań 

związanych z pomocą techniczną.  
g) Narzędzia kreowania, wdrażania i zarządzania politykami nazewnictwa grup dystrybucyjnych. 

4) Utrzymanie bezpieczeństwa informacji 
a) Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym: 

śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, oraz 
archiwizacja danych. 

b) Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom 
uprawnień do wykonywania określonych zadań – na przykład pracownikom odpowiedzialnym za 
zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych – bez 
przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. 

c) Mechanizm zapobiegania wycieku danych ograniczający możliwość wysyłania danych poufnych do 
nieuprawnionych osób poprzez konfigurowalne funkcje monitoringu i analizy treści, bazujący na 
ustalonych politykach bezpieczeństwa. 

d) Możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości e-mail dzięki definiowanym centralnie zasadom 
zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości.  

e) Możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy 
i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych 
wyszukiwań przez pracowników działu HR lub osoby odpowiedzialne za zgodność z 
uregulowaniami.  

f) Integracja z usługami zarządzania dostępem do treści pozwalająca na automatyczne stosowanie 
ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do 
informacji zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca 
nadania. Wymagana jest możliwość użycia 2048-bitowych kluczy RSA, 256-bitowych kluczy SHA-1 
oraz algorytmu SHA-2. 

g) Odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez zewnętrznych użytkowników oraz 
odpowiadanie na nie – nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS.  

h) Przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające 
i blokowanie lub dopuszczanie transmisji.  
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i) Wbudowane filtrowanie oprogramowania złośliwego, wirusów i oprogramowania szpiegującego 
zawartego w wiadomościach wraz z konfigurowalnymi mechanizmami powiadamiania o wykryciu 
i usunięciu takiego oprogramowania. 

j) Mechanizm audytu dostępu do skrzynek pocztowych z kreowaniem raportów audytowych. 
5) Wsparcie dla użytkowników mobilnych: 

a) Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym 
dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej 
funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-
line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem 

b) Możliwość „lekkiej” synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko 
nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.) 

c) Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy 
urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. 

d) Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć 
Internet – z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera 
przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania 
połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. 

e) Umożliwienie – w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy – 
podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby 
posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 

f) Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explorer, Apple Safari i 
Mozilla Firefox.  

6) Funkcje związane z niezawodnością systemu:  
a) Zapewnienie pełnej redundancji serwerów poczty elektronicznej bez konieczności wdrażania 

klastrów oraz niezależnych produktów do replikacji danych.  
b) Automatyzacja replikacji bazy danych i przełączania awaryjnego już dla dwóch serwerów poczty, a 

także w wypadku centrów danych rozproszonych geograficznie.  
c) Utrzymanie dostępności i uzyskanie możliwości szybkiego odzyskiwania po awarii dzięki możliwości 

konfiguracji wielu replik każdej bazy danych skrzynki pocztowej.  
d) Automatyczne odtwarzanie redundancji poprzez tworzenie kopii zapasowych w miejsce kopii na 

uszkodzonych dyskach według zadanego schematu.  
e) Ograniczenie zakłócenia pracy użytkowników podczas przenoszenia skrzynek pocztowych między 

serwerami, pozwalające na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie – nawet w 
godzinach pracy biurowej.  

f) Zapewnienie ochrony przed utratą e-maili spowodowaną uaktualnianiem lub awarią roli serwera 
transportu poprzez zapewnienie redundancji i inteligentne przekierowywanie poczty na inną 
dostępną ścieżkę. 

5. Oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 
1) Funkcjonalność podstawowa: 

a) Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
b) Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. 
c) Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. 
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d) Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, 
w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z 
przypisaniem terminu i przypomnienia. 

e) Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. 
f) Pełne wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2013 i nowszych wersji. 

2) Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: 
a) Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do 

przeczytania w określonym terminie.  
b) Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. 
c) Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością 

definiowania poziomów dostępu. 
d) Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 
e) Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych 

uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem 
akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów 
spotkania przez osoby zaproszone. 

f) Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich 
wykonania. 

g) Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. 
h) Mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych. 
i) Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 
j) Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-

ów. 
k) Możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o dostępności lub 

niedostępności. 
l) Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności.  
m) Widok rozmowy, automatycznie organizujący wątki wiadomości w oparciu o przebieg wymiany 

wiadomości między stronami.  
n) Konfigurowalna funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o 

szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod 
niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców 
zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy 
pozostawili informacje o nieobecności. 

o) Transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie 
priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego.  

p) Możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej.  
q) Telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej – w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy 

kontaktów. 
r) Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia 

odbierania wiadomości e-mail bez potrzeby wsparcia ze strony informatyków.  
s) Mechanizm automatycznego dostosowywania się funkcji wyszukiwania kontaktów do 

najczęstszych działań użytkownika skutkujący priorytetyzacją wyników wyszukiwania. 
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t) Możliwość wyszukiwania i łączenia danych (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) z systemu poczty 
elektronicznej oraz innych systemów w organizacji (portali wielofunkcyjnych, komunikacji 
wielokanałowej i serwerów plików). 

u) Możliwość dostępu do poczty elektronicznej i dokumentów przechowywanych w portalu 
wielofunkcyjnym z poziomu jednego interfejsu zarządzanego przez serwer poczty elektronicznej. 

3) Funkcjonalność wspierająca zarządzanie systemem poczty: 
a) Oparcie się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory. 
b) Wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty oraz dostęp 

do statystyk i logów użytkowników. 
c) Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania 

progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu.  
d) Możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup użytkowników. 
e) Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer.  
f) Możliwość korzystania interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań 

związanych z pomocą techniczną.  
g) Narzędzia kreowania, wdrażania i zarządzania politykami nazewnictwa grup dystrybucyjnych. 

4) Utrzymanie bezpieczeństwa informacji 
a) Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym: 

śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, oraz 
archiwizacja danych. 

b) Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom 
uprawnień do wykonywania określonych zadań – na przykład pracownikom odpowiedzialnym za 
zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych – bez 
przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. 

c) Mechanizm zapobiegania wycieku danych ograniczający możliwość wysyłania danych poufnych 
do nieuprawnionych osób poprzez konfigurowalne funkcje monitoringu i analizy treści, bazujący 
na ustalonych politykach bezpieczeństwa. 

d) Możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości e-mail dzięki definiowanym centralnie zasadom 
zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości.  

e) Możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy 
i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych 
wyszukiwań przez pracowników działu HR lub osoby odpowiedzialne za zgodność z 
uregulowaniami.  

f) Integracja z usługami zarządzania dostępem do treści pozwalająca na automatyczne stosowanie 
ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do 
informacji zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca 
nadania. Wymagana jest możliwość użycia 2048-bitowych kluczy RSA, 256-bitowych kluczy SHA-1 
oraz algorytmu SHA-2. 

g) Odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez zewnętrznych użytkowników oraz 
odpowiadanie na nie – nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS.  

h) Przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające 
i blokowanie lub dopuszczanie transmisji.  
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i) Wbudowane filtrowanie oprogramowania złośliwego, wirusów i oprogramowania szpiegującego 
zawartego w wiadomościach wraz z konfigurowalnymi mechanizmami powiadamiania o wykryciu 
i usunięciu takiego oprogramowania. 

j) Mechanizm audytu dostępu do skrzynek pocztowych z kreowaniem raportów audytowych. 
5) Wsparcie dla użytkowników mobilnych: 

a) Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym 
dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej 
funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-
line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem 

b) Możliwość „lekkiej” synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza 
(tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.) 

c) Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy 
urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. 

d) Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć 
Internet – z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera 
przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania 
połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. 

e) Umożliwienie – w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy – 
podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby 
posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 

f) Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explorer, Apple Safari 
i Mozilla Firefox.  

6) Funkcje związane z niezawodnością systemu:  
a) Zapewnienie pełnej redundancji serwerów poczty elektronicznej bez konieczności wdrażania 

klastrów oraz niezależnych produktów do replikacji danych.  
b) Automatyzacja replikacji bazy danych i przełączania awaryjnego już dla dwóch serwerów poczty, 

a także w wypadku centrów danych rozproszonych geograficznie.  
c) Utrzymanie dostępności i uzyskanie możliwości szybkiego odzyskiwania po awarii dzięki 

możliwości konfiguracji wielu replik każdej bazy danych skrzynki pocztowej.  
d) Automatyczne odtwarzanie redundancji poprzez tworzenie kopii zapasowych w miejsce kopii na 

uszkodzonych dyskach według zadanego schematu.  
e) Ograniczenie zakłócenia pracy użytkowników podczas przenoszenia skrzynek pocztowych między 

serwerami, pozwalające na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie – nawet 
w godzinach pracy biurowej.  

f) Zapewnienie ochrony przed utratą e-maili spowodowaną uaktualnianiem lub awarią roli serwera 
transportu poprzez zapewnienie redundancji i inteligentne przekierowywanie poczty na inną 
dostępną ścieżkę. 

6. Oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 
Licencje dostępowe do serwera poczty elektronicznej Microsoft Exchange będącego w posiadaniu 
Zamawiającego zapewniające (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta tego serwera poczty) 
możliwość wykorzystania przez użytkowników podstawowej funkcjonalności serwerów poczty 
elektronicznej. 

7. Oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 
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Każda licencja musi obejmować minimum 16 rdzeni procesora. Licencje na serwerowy system operacyjny 
muszą uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym 
i nielimitowanej liczbie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą 
wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na wykorzystanie tej licencji w 
usłudze hostowanej platformy producenta serwerowego systemu operacyjnego. 

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. 
1) Możliwość wykorzystania nielimitowanej liczby rdzeni logicznych procesorów oraz co najmniej 24 TB 

pamięci RAM w środowisku fizycznym. 
2) Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz minimum 1TB pamięci RAM i dysku o 

pojemności minimum 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 
3)  Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów. 
4) Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością 

przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu.  
5) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik 

przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 
6) Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w 

bieżącej pracy.  
7) Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 

a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 
b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym 

(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 
c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 
d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

8) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich 
zawartość. 

9) Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub 
równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 

10) Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 
11) Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 
12) Możliwość wykorzystania standardu http/2. 
13) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń 

internetowych i intranetowych. 
14) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. 

15) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, 
pomoc, komunikaty systemowe, 

16) Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez 
wybór z listy dostępnych lokalizacji. 

17) Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a) Login i hasło, 
b) Karty z certyfikatami (smartcard), 
c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

18) Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup 
użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych 
polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych 
danych. 
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19) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 

20) Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 
21) Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie 

zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 
22) Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w 

dokumentach (Digital Rights Management). 
23) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach. 
24) Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych 

produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 
a) Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 
b) Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji 

roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 
pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały 
sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 
i. Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 

ii. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika 
– na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 

iii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.  
iv. Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych 

urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.  
c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 
d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio 

skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników. 
e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 

i. Dystrybucję certyfikatów poprzez http 
ii. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 

iii. Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, 
iv. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

f) Szyfrowanie plików i folderów. 
g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi 

(IPSec). 
h) Szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi. 
i) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia 

obciążenia serwerów. 
j) Serwis udostępniania stron WWW. 
k) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 
l) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 
m) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych 

połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem 
Windows, 

n) Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 
aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych.  

o) Możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym 
mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania 
dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 

p) Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z 
jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.  
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q) Mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: 
i. Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 

ii. Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. 
iii. Obsługi 4-KB sektorów dysków  
iv. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami 

klastra 
v. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może 

być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez 
otwarty interfejs API. 

vi. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej 
karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) 

vii. Możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska 
systemu operacyjnego. 

25) Możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście 
kontenerów. 

26) Wsparcie dla rozwiązania Kubernetes. 
27) Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z 

dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego 
umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z 
siecią Internet. 

28) Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). 
29) Mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB. 
30) Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 
31) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez 

skrypty. 
32) Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-

Management organizacji DMTF. 
33) Mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. 
34) Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. 
35) Mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów  do chronionych katalogów. 
36) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 

8. Oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 
Licencje dostępowe umożliwiające użytkownikom wykorzystanie funkcji serwerowego systemu 
operacyjnego Microsoft Windows Server 2019 posiadanego przez Zamawiającego, w zgodzie z wymaganiami 
licencyjnymi producenta posiadanego oprogramowania serwerowego. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania licencji oprogramowania pochodzących z rynku wtórnego. 
10. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie 

współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia 
w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje 
wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej 
Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie 
środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu oprogramowania 
równoważnego. 

11. Oferty składane przez Wykonawców mogą dotyczyć zakupu licencji w ramach umowy Microsoft Products 
and Services Agreement (MPSA) oraz Microsoft OPEN. W przypadku złożenia oferty na oprogramowanie 
firmy Microsoft w ramach umowy MPSA Wykonawca musi posiadać autoryzację Licensing Solution Providers 
i musi być upoważniony przez firmę Microsoft do odsprzedawania licencji objętych Umową MPSA (nr umowy 
MPSA Zamawiającego: 4100020390). 
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12. Wykonawca w okresie min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy licencji zobowiązany będzie świadczyć 
konsultacje w zakresie zasad licencjonowania oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia 
(konsultacje telefoniczne lub poprzez e-mail, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, w godz. 9:00-15:00). 

13. Określone powyżej parametry techniczne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi 
spełniać dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie. 

14. Wykonawca dostarczy w/w oprogramowanie, we własnym zakresie. 
15. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały uregulowane w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
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DAZ-ZP.272.70.2019                                                                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

                
                            Zamawiający      

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 GDAŃSK  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Dostawa licencji 
oprogramowania biurowego i serwerowego” 
A. DANE WYKONAWCY:  

MAŁY  / ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA* 
* niepotrzebne skreślić 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….………………………...………
...….………................................................................................................................................................………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………… 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym: .…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 
siedziby): ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA  
Kwota brutto ………………………………………………………………………….. 

Stawka VAT    …………… 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ 
 
Cena ofertowa została wyliczona zgodnie z poniżej wskazanymi cenami jednostkowymi: 
Oferujemy następujące szczegółowe ceny usług w PLN : 
 

Lp 
Przedmiot zamówienia (Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać producenta oraz dokładną nazwę 
oferowanego oprogramowania) 

 
Ilość 
[szt.] 

 

Cena jednostkowa 
brutto [zł] 

Wartość 
Brutto [zł] 
(E=C*D) 

A B C D E 

1 
Oprogramowanie biurowe  
 
……………………………………………………………………… 

186 
  

2 
Oprogramowanie serwerowe  
 
……………………………………………………………………… 

2 
  

3 
Oprogramowanie serwerowe  
 
……………………………………………………………………… 

2 
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4 
Oprogramowanie serwerowe  
 
……………………………………………………………………… 

900 
  

5 
Oprogramowanie serwerowe  
 
……………………………………………………………………… 

4 
  

6 
Oprogramowanie serwerowe  
 
……………………………………………………………………… 

900 
  

 Razem  
(suma kolumny „Wartość brutto” stanowi łączną 

cenę ofertową) 

   

 

 
Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do: 

7 dni kalendarzowych 

14 dni kalendarzowych 
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów lub zaznaczy oba, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 
oferuje wymagany w SIWZ termin wykonania zamówienia tj. do 14 dni kalendarzowych i otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium. 

Oferuję/emy okres świadczenia konsultacji:  

6-miesięczny 

12 - miesięczny  
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów lub znaczy oba, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 
oferuje wymagany w SIWZ 6-miesięczny okres świadczenia konsultacji od daty dostawy licencji i otrzyma 0 punktów w przedmiotowym 
kryterium. 

C. OŚWIADCZAM/-Y*, ŻE: 
1. wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez 

Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 
całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.    

2. akceptuję/akceptujemy* warunki wskazane w SIWZ wraz ze wzorem umowy 
3. zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 
4. jestem/jesteśmy*  związani złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. akceptuję/akceptujemy* przedstawione w SIWZ postanowienia umowy i we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie zobowiązuje/zobowiązujemy* się do podpisania umowy, na określonych w SIWZ 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

7. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

8. zostałem/zostaliśmy* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, 
iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych 
informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
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9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1  

D. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)2 
Części zamówienia  Nazwa firmy podwykonawcy 
1.  
2.  
3  

 

E. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
1 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Wówczas należy usunąć treść powyższego 
oświadczenia poprzez jego przekreślenie 
2 W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców (o ile są znani) 



 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 
 

 
DAZ-ZP.272.70.2019                                                                                                                         Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
  
 
 
 

Wykaz dostaw  
 
 

Wykaz dostaw – dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego 

 

L.p. 

Przedmiot (zakres i opis) wykonanej 
dostawy 

(zawarte  informacje muszą 
jednoznacznie potwierdzać 

wymagania określone w rozdziale V 
ust. 1 pkt 1.2 SIWZ) 

Wartość brutto 
dostawy (wartość 

dostawy  
w zakresie 

określonym w 
rozdziale V  ust. 1 

pkt 1.2  SIWZ)  

Data wykonania 
dostawy 

(zakończenia 
realizacji dostawy) 

(dd.mm.rrrr) 

Nazwa, adres 
podmiotu, na rzecz 

którego została 
zrealizowana 

dostawa 

1 

 

 

  

2 

 

 

  

3 

 

 

  

Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały 
wykonane w sposób należyty. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………………… 
(podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych  

do reprezentowania wykonawcy) 
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DAZ-ZP.272.70.2019                                                                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
 Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego 

 
 
 

oświadczamy, że nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/prawomocny wyroku/wyrok sądu lub 
ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną o zaleganiu  z  uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
............................................................................................... 

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

DAZ-ZP.272.70.2019 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego 

 
 
 
Oświadczam/-y, że nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

............................................................................................... 
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

  



 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Projekt Umowy 
 

na dostawę licencji oprogramowania biurowego i serwerowego 
 
zawarta w dniu  .........................................  
 
pomiędzy:  
Województwem Pomorskim z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786, REGON: 
191674836, w którego imieniu działają: 
 
1. ................................................ – ............................................................. 
2. ................................................ – ............................................................. 
zwanym dalej “Zamawiającym” 
 
a 
…………………………………………, w którego imieniu działają: 
 
1. ................................................ – ............................................................. 
2. ................................................ – ............................................................. 
zwaną dalej “Wykonawcą”.  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak: DAZ-ZP.272.70.2019, strony postanawiają co następuje: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowych licencji oprogramowania pochodzących z oficjalnego kanału 

dystrybucji: 
1) Biurowego ……………………………………………………………………………….. - 186 szt. 
2) Serwerowego ……………………………………………………………………………….. - 2 szt. 
3) Serwerowego ……………………………………………………………………………….. - 2 szt. 
4) Serwerowego ……………………………………………………………………………….. - 900 szt. 
5) Serwerowego ……………………………………………………………………………….. - 4 szt. 
6) Serwerowego ……………………………………………………………………………….. - 900 szt.  
na warunkach licencyjnych i gwarancyjnych określonych przez jego producenta, z zastrzeżeniem, że 
postanowienia niniejszej umowy stosuje się nadrzędnie w stosunku do tych warunków, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie jest legalne oraz że jest uprawniony do dystrybucji 
jego wersji licencyjnych zgodnie z wymogami producentów oprogramowania. 

3. Licencje, o których mowa w ust. 1, są licencjami bezterminowymi. 
4. Licencje, o których mowa w ust. 1, muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami 

roboczymi/serwerami (np. w przypadku wymiany stacji roboczej/serwera). 
5. Licencje, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać możliwość korzystania z wcześniejszych wersji 

określonego oprogramowania (do dwóch wersji w dół). 
6. Wykonawca w okresie …… miesięcy licząc od daty dostawy licencji będzie świadczył konsultacje w zakresie 

zasad licencjonowania oprogramowania będącego przedmiotem umowy (konsultacje telefoniczne pod nr 
…………………………….. lub poprzez e-mail: ………………………………, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-15:00). 
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§ 2. 
Dostawa oprogramowania 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do ………….3 dni od daty zawarcia 
umowy. 

2. Licencje zostaną wystawione na Województwo Pomorskie. 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną 
ofertą w wysokości brutto: ……………………………. PLN (słownie: ……………………………………………………………). 

2. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo, pod względem merytorycznym i rachunkowym wystawiona faktura 
przedłożona przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

3. Faktury należy wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej: 

Nazwa 
Ilo

ść
  

łą
cz

ni
e 

fa
kt

ur
a 

1 

fa
kt

ur
a 

2 

Fa
kt

ur
a 

3 

Fa
kt
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a 

4 

Fa
kt

ur
a 

5 
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kt

ur
a 

6 

Fa
kt

ur
a 

7 

Fa
kt

ur
a 

8 

Oprogramowanie 
biurowe………………………………………………………… 

186 82 3 2 14 1 20 3 61 

Oprogramowanie 
serwerowe………………………………………………………… 

2 2        

Oprogramowanie 
serwerowe………………………………………………………… 

2 2        

Oprogramowanie 
serwerowe………………………………………………………… 

900 900        

Oprogramowanie 
serwerowe………………………………………………………… 

4 4        

Oprogramowanie 
serwerowe………………………………………………………… 

900 900        

 
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w ciągu 14 dni od daty 

jej otrzymania przez Zamawiającego. 
5. Za datę zapłaty uznaje się datę uruchomienia przelewu bankowego przez Zamawiającego. 
 

§ 4. 
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% 
łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w  § 3 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający 
jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu 
umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku braku dostępu do konsultacji telefonicznej lub w przypadku braku reakcji na mail w dniu 
wysłania zapytania, o których mowa w § 1 ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień, w którym nastąpił brak 
dostępności. 

                                            
3 Zgodnie z ofertą Wykonawcy – 7 lub 14 dni 
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4. W przypadku zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
Wykonawca będzie uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek w wysokości ustawowej za każdy 
dzień opóźnienia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

6. Zapłata kar określonych w ust. 1 - 3 nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia 
szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę na zasadach ogólnych. 

 
§ 5. 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 
2. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć przedmiotu umowy 

(zmiany wersji oprogramowania). 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach: 

1) w przypadku gdy zmiana wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy 
czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 

2) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
6. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 6. 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016 r. poz. 380 j.t. z późn. 
zm.). 

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między stronami, na tle realizacji niniejszej umowy, 
strony będą dążyły do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sprawy na drodze polubownej. W przypadku 
nie osiągnięcia porozumienia, każda ze stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego w Gdańsku, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

 
 
 
Wykonawca                                     Zamawiający 
 
 
 
 

 


