Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zam ówienia
publicznego w sprawie dostaw y dostępów online
do system u inform acji prawnej

Nr sprawy: WAG.262.7.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

I.

Nazwa (firm a) oraz adres Zamawiającego:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa
e-mail: zp@nsa.gov.pl
Strona internetowa: www.nsa.gov.pl
Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://www.nsa.qov.pl/zamowienia-publiczne.php
Nazwa Zamawiającego w portalu EPUAP: Naczelny Sąd Administracyjny
Adres skrzynki ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1843, ze
zm.), zwanej dalej „ustawą”.

III.

Opis przedm iotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa uprawnień dla dostępu przez 12 miesięcy do systemu informacji prawnej w trybie
on-line przez internet, umożliwiających:
a) dostęp z sieci lokalnej Zamawiającego dla nielimitowanej liczby użytkowników, w tym co
najmniej 60 użytkowników równoczesnych;
b) dostęp spoza sieci lokalnej Zamawiającego (z dowolnego adresu IP) dla 140 użytkowników
imiennych, równoczesnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

IV.

Opis części zamówienia, jeżeli Zam awiający dopuszcza składanie ofert częściow ych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V.

Opis sposobu przedstawiania ofert w ariantow ych oraz m inim alne warunki, jakim musza
odpowiadać oferty wariantowe wraz z w ybranym i kryteriam i oceny, jeżeli Zam awiający
wym aga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.

Inform acja o przewidywanych zam ówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. jeżeli
zam awiający przewiduje udzielenie takich zam ówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VII.

Termin w ykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: uprawnienia dostępu zostaną dostarczone w ciągu 3 dni
roboczych od zawarcia umowy i będą aktywne przez 12 miesięcy od dostarczenia, jednak nie
wcześniej niż od 1.01.2021 r.
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VIII. W arunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne
podstawy wykluczenia);
b) w oparciu o fakultatywne przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane
przez Zamawiającego w rozdziale IX SIWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej
3 (trzy) dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia.
Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem
niniejszego zamówienia Zamawiający uzna dostawy oferowanego systemu informacji
prawnej dla co najmniej 100 użytkowników równoczesnych w każdej z dostaw
(zrealizowane na podstawie jednej umowy każda).
Wykonawca złoży wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie (wzór
wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

2.

Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Zamawiający nie zastrzega, że
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.

3.

Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego,
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień
wszczęcia postępowania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (Wykaz jest załączony w celu
umożliwienia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia, na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy oraz zgodnie z fakultatywnymi podstawami wykluczenia
wymienionymi w rozdziale IX ust. 3.

4.

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

5.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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6.

W ykonaw cy w spólnie ubiegający się o zam ówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie wymogu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa powyżej, powinno zostać wykazane przez każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.

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 technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

8.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, składając dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego;
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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca w szczególności przedstawi wraz z ofertą (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku składania oferty w formie
elektronicznej - oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem) stosowne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

9.

Zamawiający oceni, czy 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 i ust. 5 ustawy.

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
lub ust. 5 ustawy, 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 (instytucja
samooczyszczenia). Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
11. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym
postępowaniu oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz czy
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
rozdziale IX. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu
znajduje się w rozdziale X.
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IX.

Podstawy w ykluczenia W ykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
1.

2.

3.

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

X.

W ykaz oświadczeń lub dokum entów, potw ierdzających
w postępow aniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.

spełnianie

w arunków

udziału

W ykaz oświadczeń składanych w celu w stępnego potwierdzenia, że W ykonawca nie
podlega w ykluczeniu i spełnia w arunki udziału w postępowaniu.
Do oferty (formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołączy aktualne na dzień
składania ofert:
1)
2)

3)

4)

2.

ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków udziału
w postępow aniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ:
Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do
podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy;
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także
oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, ust. 4 pkt 1), 3) oraz ust.
5 niniejszego rozdziału, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
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Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1).
3.

Wykaz dokum entów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy - spełnianie warunków udziału w postępow aniu
(składane na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia:
Wykazu należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw odpowiadających
swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody,
czy zostały wykonane należycie - na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ ust. 1 pkt 2 lit. c (załącznik nr 6 do SIWZ).

4.

Wykaz dokum entów I oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - brak podstaw do wykluczenia (składane na wezwanie
Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 2).
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia:
a)

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z
zastrzeżeniem zapisów ust. 7.

W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy),
Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego
rozdziału.
2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest
zobowiązany przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz ze złożeniem
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem).
3) W ykonaw cy zagraniczni.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
b) 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 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
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oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
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. Postanowienia pkt 3) lit.
a) stosuje się odpowiednio.
5.

W ykaz dokum entów i oświadczeń, które W ykonawca składa w postępowaniu, na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy (spełnianie przez oferowane dostaw y wymagań określonych przez
Zamawiającego).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia:
1) oświadczenia Producenta oferowanego systemu informacji prawnej, iż Wykonawca posiada
autoryzację w zakresie sprzedaży dostępu on-line do tego systemu.

6.

Pozostałe dokum enty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania (składane wraz
z ofertą).
1) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
Jednocześnie Zamawiający
informuje, że w przypadku realizacji zamówienia przez
podm ioty w ystępujące w spólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty
wymienione w ust. 1 i 4 winny być przedłożone przez wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
2) W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podw ykonaw ców
Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Wykonawca odpowiada za
podwykonawców jak za działania własne.

7.

Dostępność dokum entów.
1) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne;
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

8.

Forma dokum entów:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składane jest w oryginale;
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn.
zm.), wskazane w ust. 3, 4 i 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem;
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
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o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Zam awiający dopuszcza m ożliw ość złożenia dokum entów i oświadczeń w ym aganych w
postępowaniu przy użyciu środków kom unikacji elektronicznej, z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu, składane są w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o której mowa w pkt 1) zd. 1, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
9.

Zamawiający wymaga aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych
pełnomocnictw. W zakresie formy uzupełnianych dokumentów, postanowienia ust. 8 stosuje się
odpowiednio.
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).
XI.

Inform acje o sposobie porozum iewania się Zamawiającego z W ykonaw cam i oraz
przekazywania oświadczeń lub dokum entów, a także wskazanie osób upraw nionych do
porozum iewania się z W ykonawcam i:
1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
344), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, określonych poniżej.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty, oświadczenia, o
którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz innych dokumentów wymaganych wraz z
ofertą) Zamawiający i Wykonawcy, zgodnie z wyborem, mogą przekazywać w jednej z form:
-

pisemnie na adres: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011
Warszawa,
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-

drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@ nsa.gov.pl (korespondencie należy kierować
z powołaniem numeru sprawy: WAG.262.7.2020),

-

przy użyciu miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,

-

przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalejePUAP) pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Zamawiający zaleca, aby komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (za wyjątkiem oferty, oświadczenia, o
którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz innych dokumentów wymaganych wraz z
oferta) odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@nsa.qov.pl
3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

4.

Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadaćkonto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz formularza do komunikacji.

5.

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

6.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu, oraz Regulaminie ePUAP.

7.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

8.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na "Liście wszystkich postępowań" oraz w szczegółach postępowania na
miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

9.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na skrzynkę Zamawiającego w portalu ePUAP lub datę wpływu na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego.

10. W niniejszym postępowaniu komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta,
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz dokumenty wymagane wraz
z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza (formularz do komunikacji) dostępnego na ePUAP,
udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia BZP lub numeru
postępowania). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: zp@nsa.qov.pl
11. Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty, oświadczenia,
o którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1 oraz innych dokumentów wymaganych wraz z
oferta, które powinny zostać złożone wg zasad, o których mowa w ust. 3 i 5.
12. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy 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, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 14, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 14.
16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni
na swojej stronie internetowej www.nsa.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.
17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.
18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
19. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Zowczak, tel. 22 551 68 51, Adriana Koralewska, tel. 22 551 68 50.
20. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy wskazać numer
sprawy nadany przez Zamawiającego oraz nazwę niniejszego zamówienia.
XII.

W ymagania dotyczące wadium:
1.

Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł
00/100), w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

2.

Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bakowego
Zamawiającego - Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu
terminu wyznaczonego na składanie ofert (tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako
ostateczny termin składania ofert).
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3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego
Nr 63 1010 1010 0402 2413 9120 0000.

4.

Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające
z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na
pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz
być ważne przez okres związania ofertą określony w SIWZ.

5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w ust. 4, oryginał dokumentu
gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty.

6.

Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 5:
1) nie może zawierać zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium;
2) musi być podpisany przez upoważnionego (uprawnionego) przedstawiciela Gwaranta lub
Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

7.

W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 4, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że przepisy szczególne
dopuszczają inną formę jego sporządzenia.

XIII. Term in związania oferta:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. O pis sposobu przygotow ywania ofert:
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu, zawierającą jednoznacznie
opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Wykonawcę.

2.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim, zgodnie
z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny brutto za przedmiot zamówienia,
a także terminu i warunków realizacji zamówienia.

3.

Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca wypełni
ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

4.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5.

Oferta z załącznikami musi być zgodna z ustawą i SIWZ, a w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia.

6.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty oraz dokumentów w innym języku.

7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

8.

Formularze/załączniki zamieszczone w niniejszej SIWZ są przykładowe/pomocnicze
i dopuszcza się ich modyfikację w zakresie układu graficznego, lecz muszą one prezentować
wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego.

9.

W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien - nie później
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niż w terminie składania ofert - w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane
orazwykazać,
iż
zastrzeżone
inform acje
stanow ią
tajem nice
przedsiębiorstw a. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresów, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
(por. art. 8 ust 3 ustawy w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy).
10. W przypadku składania oferty w form ie pisem nej:
1) Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze lub inną czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
2) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) we właściwej kolejności w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były
ponumerowane.
3) Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Wszelkie zmiany i poprawki w treści
oferty, dokumentów składających się na ofertę i załączników mogą być dokonane jedynie
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz
wstawienie własnoręcznej parafy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie
dopuszcza się używania korektora.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wykazaną w
Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub nie wykazaną w
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być
dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis [kserokopia] poświadczona notarialnie za
zgodność z oryginałem) dla osoby/osób podpisujących ofertę.
5) Załączane do oferty dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub odpisów
(kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej za zgodność
z oryginałem lub czytelnie).
7) Ofertę zaleca się złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na
zewnętrznej kopercie winien być umieszczony napis:
"Oferta
w postępowaniu o zamówienie publiczne w sprawie dostawy dostępów online do systemu
informacji prawnej
- NIE OTWIERAĆ do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 13.00”
8) Zaleca się, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy. Obie koperty
powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty.
11. W przypadku składania oferty w form ie elektronicznej:
1) Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres korespondencyjny na ePUAP.
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2) Oferta w formie elektronicznej powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z jednym z formatów wskazanych w
załączniku nr 2 do 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, w szczególności w formacie: pdf, .doc, ,docx, .rtf, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i 2 powyżej.
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze
zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X SIWZ ust. 1 pkt 1), w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
12. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawa bądź
umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) - winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone
pełnomocnictwo lub umowę).
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XV.

M iejsce oraz term in składania i otw arcia ofert:
1.

Składanie ofert w form ie pisem nej:
1) O ferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Naczelny Sąd A dm inistracyjny; 00011 Warszawa ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 - Biuro Podawcze pok. 115 w term inie
do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
2) W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w terminie
składania ofert określonym w ust. 1.
3) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny, 00-011
Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w terminie składania ofert określonym w ust. 1.
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
5) Zamawiający zaleca, aby w celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złożył
Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale XIV SIWZ ust. 10
pkt 7, z dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
6) Przy składaniu oferty Wykonawcy wydawane jest pokwitowanie.
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2.

Składanie ofert w form ie elektronicznej:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 10.00. Adres do
złożenia oferty podany jest w rozdziale I.
2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

3.

Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 6, pok. 505.

5.

Otwarcie ofert elektronicznych następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego.

6.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.

7.

Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone na zasadach określonych w art. 86 ustawy.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.

W formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca poda
w PLN cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).

2.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wymagania określone w SIWZ
i uzyska najwyższą liczbę punktów wg podanych kryteriów oceny.

3.

Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

4.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie
za prawidłową cenę podaną słownie.

5.

Błąd w wyliczeniu ceny którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty.

XVII. Inform acje dotyczące w alut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiającym a W ykonawca, jeżeli Zam awiający przewiduje rozliczenia w w alutach obcych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną
obowiązującą walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia, jest złoty polski.

XVIII.Opis kryteriów, którym i Zam awiający będzie się kierował przy w yborze
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

oferty wraz

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
1.

Kryteria oceny ofert przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
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1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
Tabela kryteriów oceny
Waga - Liczba
punktów

Kryteria

L.p.
1.

Cena oferty

30 punktów

2.

Zawartość merytoryczna - akty prawne

25 punktów

3.

Zawartość merytoryczna - orzecznictwo

15 punktów

4.

Zawartość merytoryczna - publikacje prawne,
glosy i tezy

30 punktów

2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a)

zasady przyznawania punktów w kryterium 1 - cena:
Cena wskazana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oceniana będzie
w następujący sposób:
C min
C = ---------------------C oferty

x 30

gdzie:
C min - oznacza najniższą cenę ofertową spośród cen przedstawionych przez tych
Wykonawców, których oferty zostały uznane za ważne i spełniające warunki określone
w specyfikacji.
C oferty - oznacza cenę ofertową w badanej ofercie.
b) zasady przyznawania punktów w kryterium 2 - zawartość m erytoryczna - akty
prawne:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty, dotyczącego liczby aktów prawnych, w tym aktów
prawnych krajowych i europejskich, zgodnych z wymaganiami OPZ (zał. 2 do SIWZ),
punkt 4.1 lit. A - E. Punkty w tym kryterium będą obliczane wg wzoru:
A oferty
A =

x 25
A max

gdzie:
A oferty - liczba aktów prawnych w ocenianej ofercie,
A max - najwyższa liczba aktów prawnych spośród ocenianych ofert.
c)

zasady przyznawania
orzecznictw o:

punktów w

kryterium

3 -

zaw artość m erytoryczna -

Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty dotyczącego liczby orzeczeń, w tym orzeczeń sądów
krajowych i europejskich oraz orzeczeń i pism urzędowych administracji, zgodnych z
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wymaganiami OPZ (zał. 2 do SIWZ), punkt 4.1 lit. F. Punkty w tym kryterium będą
obliczane wg wzoru:
O oferty
0=

x 15
O max

gdzie:
O oferty - liczba orzeczeń w ocenianej ofercie,
O max - najwyższa liczba orzeczeń spośród ocenianych ofert.
d) zasady przyznawania punktów w
publikacje prawne, glosy, tezy:

kryterium

4 - zaw artość

m erytoryczna

-

Ocena tego kryterium będzie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty dotyczącego liczby publikacji prawnych (w tym m.in.
komentarzy, monografii, artykułów) oraz glos i tez, do przepisów prawnych i orzeczeń
krajowych i europejskich, zgodnych z wymaganiami OPZ (zał. 2 do SIWZ), punkt 4.1 lit.
G i H. Punkty w tym kryterium będą obliczane wg wzoru:
P oferty
P=

x 30
P max

gdzie:
P oferty - liczba publikacji prawnych, glos i tez w ocenianej ofercie,
P max - najwyższa liczba publikacji prawnych, glos i tez spośród ocenianych ofert.
2.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu
i spełniającego warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą liczbę punktów,
obliczoną jako suma punktów przyznanych ofercie w każdym z ww. kryteriów.

3.

Do wszystkich wyliczeń Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku.

4.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu 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.

5.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

6.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyska najwięcej punktów).

XIX. Inform acje o form alnościach, jakie pow inny zostać dopełnione po w yborze oferty w celu
zawarcia um owy w sprawie zam ówienia publicznego:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z SIWZ
oraz złożoną ofertą w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie powiadamiającym
o wyborze oferty.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
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XX.

W ym agania dotyczące zabezpieczenia należytego w ykonania umowy:
1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty należy wnieść
przed podpisaniem umowy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

2.

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych
formach.

3.

Wybrana przez Wykonawcę forma zabezpieczenia nie może stanowić przeszkody w podpisaniu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w art. 151 ustawy pod warunkiem, że Wykonawca należycie wywiązał się
z wszystkich spoczywających na nim obowiązków.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną w prow adzone do treści zawieranej umowy
w spraw ie zam ówienia publicznego, ogólne w arunki um owy albo w zór umowy, jeżeli
Zam awiający wym aga od W ykonawcy, aby zaw arł z nim umowę w sprawie zam ówienia
publicznego na takich warunkach:
Istotne postanowienia umowy,
w załączniku nr 4 do SIWZ.

które zostaną wprowadzone do treści

umowy opisane są

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących W ykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zam ówienia:
1.

Środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.

3.

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.

4.

W
1)
2)
3)
4)
5)

5.

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

niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.
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6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.

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

8.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający
nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze
oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
XXIII. Na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturow aniu w zam ówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budow lane lub usługi oraz partnerstw ie pub liczn o 
prawnym (Dz. U. poz. 2191), W ykonaw cy biorący udział w postępowaniach o udzielenie
zam ówienia publicznego mają prawo przesyłania ustrukturyzow anych faktu r elektronicznych
za pośrednictwem platform y PEF.

XXlV.Obowiązek inform acyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art.
13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679
1.

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),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Sąd Administracyjny
z siedzibą w Warszawie (00-011) przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, tel. (22) 551 60 00;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym: e-mail: iod@nsa.qov.pl, tel. (22) 551 68 49;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w
sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej, nr sprawy:
WAG.262.7.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3a i 3b;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
b) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu, w którym Naczelny Sąd
Administracyjny jest stroną - do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub
przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w pkt
c ,

c)

przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 164);
Po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja archiwalna kat. B
o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna kat.
A przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679.
2.

Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (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
i jego załączników);
3) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679.

3.

Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;
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2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
XXV. Realizacja przez Zamawiającego obow iązków określonych w art. 8a ust. 5 ustaw y oraz
pozostałych obowiązków inform acyjnych dotyczących przetwarzania danych osobow ych
1.

Wystąpienie przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu.

2.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia
zamówienia.

3.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawami ani nie może naruszać integralności
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników.

4.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca złoży w ofercie
oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 2016/679.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Informatyki
N aczelne^S^iA ^m inistracyjnego

Piotr. StodólkiewYcz..................
P rz e w o d n ic z ą c y K o m isji-P rz e ta rg o w e j

ZAŁĄCZNIKI

1. Form ularz oferty - załącznik nr 1
2. Opis przedm iotu zam ówienia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków udziału
w postępowaniu - załącznik nr 3
4. Istotne postanow ienia um owy - załącznik nr 4
5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5
6. W ykaz dostaw - załącznik nr 6
7. Wykaz pracow ników zam awiającego - załącznik nr 7
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Załącznik Nr 1
do SIWZ

OFERTA
W odpow iedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie
zam ów ienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisam i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam ówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) w sprawie dostaw y dostępów
online do system u inform acji prawnej - znak spraw y W AG.262.7.2020,
WYKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:...... ............................................................................................
Adres (siedziba):

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

Telefon:

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

Adres e-mail:

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

ePUAP:

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

składa ofertę na dostawę dostępów online przez Internet do systemu informacji prawnej i oświadcza, że:
1.

Oferuje wymienioną dostawę zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt 3 niniejszej oferty i opisem
zawartym
w

SIWZ

w

załączniku
za

nr

cenę1

2

i 4

do

SIWZ,

wg

zasad

i

na

łączną:

warunkach
zł.

brutto

określonych
(słownie:

)■
2.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia. Cena uwzględnia również wszelkie składniki ryzyka związane z realizacją
zamówienia.

3.

Charakterystyka oferowanej dostawy przedstawiona jest w tabeli poniżej.
C harakterystyka oferow anej dostaw y

Nazwa własna oferowanego systemu
informacji prawnej
Nazwy własne oferowanych modułów lub
pakietów dodatkowych
W okresie realizacji um ow y w oferow anym system ie
będzie dostępna co najm niej następująca liczba:
Aktów prawnych, w tym aktów prawnych
krajowych i europejskich, zgodnych z
...... aktów prawnych (kryterium oceny nr 2)
1Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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wymaganiami OPZ (zał. 2 do SIWZ), punkt 4.1
lit. A - E
Orzeczeń, w tym orzeczeń sądów krajowych i
europejskich oraz orzeczeń i pism urzędowych
administracji, zgodnych z wymaganiami OPZ
(zał. 2 do SIWZ), punkt 4.1 lit. F
Publikacji prawnych (w tym m.in. komentarzy,
monografii, artykułów) oraz glos i tez, do
przepisów prawnych i orzeczeń krajowych oraz
europejskich, zgodnych z wymaganiami OPZ
(zał. 2 do SIWZ), punkt 4.1 lit. G i H.
Uwaga: nie należy liczyć poszczególnych
fragmentów publikacji jako odrębnych
obiektów - należy zatem podać liczbę
publikacji, a nie fragmentów publikacji.

4.

orzeczeń (kryterium oceny nr 3)

.....

publikacji oraz glos i tez (kryterium oceny nr 4)

Posiada autoryzację producenta oferowanego systemu informacji prawnej w zakresie sprzedaży
oferowanych dostępów online do tego systemu.

5.

Oświadcza, że je s t / nie je s t 2 małym i średnim przedsiębiorcą.

6.

Zamówienie zamierza wykonać sam / zlecić podwykonawcom 2 .
Podwykonawcy/om powierzy następującą część/części zamówienia (je ż e li d o ty c z y )

o w artości...................................zł (w a rto ś ć b e z V A T z le c o n e g o p o d w y k o n a w s tw a w ra m a c h z a m ó w ie n ia ).
Niniejszym wskazuje nazwę (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/ którym zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia (je ż e li d o ty c z y )

7.

Zapoznał się z SIWZ, zawierającą m.in. istotne postanowienia umowy, i nie wnosi do niej
zastrzeżeń, a także zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru tej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oferowana dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

9.

Wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w y k re ś lić je ś li n ie
d o ty c z y ) 3

2 N ie p o trz e b n e sk re ślić .

3 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 rozporządzenia 2016/679 treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

10.

Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

11.

W

12 .

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:

dniu

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

wniósł

wadium

w

wysokości

w

formie

P ani/P an..................................................................,te l.:................................... ,fa k s :...................................
e -m a il:..............................................................................................................................................................
Oświadczam/y, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem
faktycznym, a ich prawdziwość potwierdzam/y własnoręcznym podpisem.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1.......................................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................................................................

3...........................................................................................................................
4........................................................................................................................................

5...........................................................................................................................

............................. (m iejscowość), d n ia .......................... r.

Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2
do SIWZ
Opis przedm iotu zamówienia
na dostawę dostępów online do system u inform acji prawnej

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1)

Dostawa uprawnień dla dostępu przez 12 miesięcy do systemu informacji prawnej (zwanego
dalej Systemem) w trybie on-line przez internet, umożliwiających:
a)

dostęp z sieci lokalnej Zamawiającego dla nielimitowanej liczby użytkowników, w tym co
najmniej 60 użytkowników równoczesnych;

b)

dostęp spoza sieci lokalnej Zamawiającego (z dowolnego adresu IP) dla 140 użytkowników
imiennych, równoczesnych.

2. W ymagania ogólne.
1)

System informacji prawnej dostępny w trybie on-line przez Internet oznacza, że:
c)

aplikacja, baza danych i inne oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania Systemu, są
zainstalowane na serwerach Wykonawcy;

d)

Użytkownicy korzystają z Systemu poprzez sieć Internet przy użyciu

powszechnie

używanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome).
2)

Uprawnienia dostępu on-line przez Internet z sieci lokalnej Zamawiającego, o których mowa w
ust. 1 punkt 1) lit. a), nie mogą ograniczać liczby użytkowników, którzy będą korzystać z Systemu
w sposób nierównoczesny. Jedynym ograniczeniem ilościowym dla tej wersji dostępów jest
liczba równoczesnych użytkowników korzystających z Systemu, określona w przedmiocie
zamówienia. . Sesja użytkownika, który uzyska dostęp do systemu ale jest nieaktywny, powinna
być przez System zamykana po najdalej 3 godzinach nieaktywności i nie liczona w ramach puli
dostępów równoczesnych.

3)

Uprawnienia dostępu on-line przez Internet spoza sieci lokalnej Zamawiającego, o których mowa
w ust. 1 punkt 1) lit. b), muszą pozwalać na dostęp do Systemu z dowolnego adresu IP w
Internecie,

po autoryzacji użytkownika jedynie poprzez login i hasło (bez instalowanych

indywidualnie na urządzeniu dostępowym kluczy licencyjnych), co najmniej takiej liczbie
użytkowników równoczesnych, jak określono w przedmiocie zamówienia.
4)

W przypadku, gdy użytkownik korzysta w sieci lokalnej Zamawiającego z dostępu poprzez login i
hasło określonego w punkcie 3), System nie może zaliczać tego jako dostęp, o którym mowa w
punkcie 2).

5)

W przypadku występującego przejściowo stanu epidemii i związanej z tym rekomendacją pracy
zdalnej (tj. poza siedzibą Zamawiającego), dostępy z sieci lokalnej Zamawiającego mogą być w
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ramach

ceny umowy tymczasowo zmienione na dostępy imienne spoza sieci lokalnej

Zamawiającego, w analogicznym zakresie pod względem ilości możliwych do realizacji dostępów
równoczesnych.
6)

Oba typy dostępów określonych w przedmiocie zamówienia w ust. 1 punkt 1) muszą być
jednorodne co do interfejsu użytkownika, sposobu posługiwania się systemem i zawartości
merytorycznej Systemu.

7)

Wykonawca dostarczy uprawnienia dostępu przez przeglądarkę do narzędzi administracyjnych
służących do zarządzania użytkownikami Zamawiającego w Systemie.

8)

Aktualizacje

Systemu

na

serwerach

Wykonawcy,

w

szczególności

jego

zawartości

merytorycznej, będą realizowane na bieżąco, nie rzadziej niż co tydzień.
9)

W godzinach od 6 do 24 każdego dnia dostępność Systemu nie może być niższa niż 98%
(liczona jako współczynnik czasu dostępności do czasu ogółem, w skali tygodnia).

3. W ym agania dotyczące szkoleń.
1)

W cenie oferowanych dostępów do Systemu Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia
uczestnictwa pracowników Zamawiającego w szkoleniach realizowanych w postaci Webinariów
(tj. przez Internet), w zakresie zasad posługiwania się Systemem.

4. W ym agania m inim alne dotyczące zaw artości m erytorycznej i funkcjonalności Systemu.
Opisane poniżej wymagania mają charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszy zakres
zawartości i funkcjonalności.
4.1. W ym a gania d o tyczące za w a rto ści m e ryto ryczn e j.
A. D ziennik Ustaw.
1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku wraz z oceną co do obowiązywania (co najmniej:
identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w
życie).
2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych, opublikowanych od 1 stycznia 1918 roku.
3. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
4. Komplet skanokopii tekstów pierwotnych identycznych co do formy jak tekst opublikowany w wersji
papierowej.
5. Komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień od III Kadencji Sejmu.
B. M onitor Polski.
1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, organ
wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy).
2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, opublikowanych od 1
stycznia 1945 roku.
3. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
4. Komplet tekstów pierwotnych (zeskanowanych) identycznych co do formy jak tekst opublikowany w
wersji papierowej.
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C. Prawo m iejscowe.
1. Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych
w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca
1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
2. Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu dla wybranego województwa,
powiatu, gminy, także z jednoczesną możliwością wyszukania dla wybranej tematyki wg indeksów
hasłowych.
D. Dzienniki Urzędowe.
Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników
wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2009 r.
Dziennik Urzędowy Agencji Wywiadu 2010 r.
Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 2007 r.
Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej od 2004 r.
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od 2011 r.
Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2012 r.
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego od 1980 r.
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej od 2000 r.
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji od 2000 r.
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego od 2006 r.
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych od 2003 r.
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd od 1997 r.
Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej od 2000 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji od 2012 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa od 2006 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej od 1988 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów od 1971 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki od 2008 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej od 2006 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju od 2013 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra
Kultury) od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji (wcześniej -Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i
Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych oraz Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań
Naukowych) od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2006 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej od 2001 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Polityki
Społecznej) od 2005 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej od 1988r.
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wcześniej Dziennik UrzędowyMinistra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej) od 1999 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego od 2013 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa od 2002 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki od 2012 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji) od 1992 r.
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36. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych od 2001 r.
37. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości od 1985 r.
38. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska (wcześniej: Minister Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska) od 2002 r.
39. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu od 2006 r.
40. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa od 2005 r.
41. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od 2011 r.
42. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2001 r.
43. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (wcześniej Dz. Urz. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) od 1982 r.
44. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego od 1982 r.
45. Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki od 2010 r.
46. Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2002 r.
47. Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 2006 r.
48. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2003 r.
49. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast od 2001 r.
50. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 2001 r.
51. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od 2001 r.
52. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty od 2005 r.
53. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2011 r.
54. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego od 2002 r.
55. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1980 r.
56. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od 2007 r.

E. Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej
(seria L - w ydanie polskie, seria C - w ydanie polskie, polskie wydanie specjalne).
1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tych dziennikach (co najmniej: identyfikator,
tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).
2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja 2004
r. wraz z oceną co do obowiązywania.
3. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniany przez,
uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez).
6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z
poziomu tekstu aktu (dla serii serii L)
F. O rzecznictw o sądów, orzecznictw o adm inistracji i pisma urzędowe.
1. Orzeczenia publikowane w zbiorach urzędowych, wydawnictwach prawniczych oraz pochodzące z baz
dostępnych na stronach internetowych.
2. Orzeczenia sądów powszechnych wszystkich szczebli, sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE), rezolucje Komitetu Ministrów Rady Europy.
4. Orzeczenia administracji: wojewodów, Głównej Komisji Arbitrażowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych,
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP i Krajowej Izby
Odwoławczej przy Prezesie UZP, Komisji orzekających w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych.
5. Pisma urzędowe administracji, w tym: organów skarbowych i celnych wszystkich szczebli, ministerstw,
urzędów centralnych, ZUS, RIO, NBP, KNF, PIP, UOKiK, urzędów miast, urzędów gmin.
6. Ocena co do aktualności wraz z czytelnym oznaczeniem na listach wynikowych.
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G. Publikacje prawne (komentarze, m onografie, artykuły i inne publikacje).
1. Publikacje (w tym artykuły publikowane w czasopismach prawnych i branżowych), do przepisów i
orzeczeń wydanych przez instytucje polskie oraz europejskie.
2. Pod pojęciem komentarza należy rozumieć elektroniczną wersję komentarzy do aktów prawnych
(całości aktów lub ich części, w tym do aktów zmieniających), zarówno dostępnych wcześniej jako
publikacja papierowa, jak i dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej, z zakresu prawa polskiego i
prawa europejskiego.
3. Powiązane z aktami prawnymi i orzecznictwem, do najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa
cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa publicznego (w tym podatkowego), między innymi
wymienione poniżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa
Komentarze do Kodeksu cywilnego
Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego
Komentarze do Kodeksu karnego
Komentarze do Kodeksu postępowania karnego
Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego
Komentarze do Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Komentarze do Kodeksu spółek handlowych
Komentarze do Kodeksu pracy
Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Komentarze do Ordynacji podatkowej
Komentarze do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego
Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego
Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Komentarze do Kodeksu wykroczeń
Komentarze do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
Komentarze do ustawy o finansach publicznych
Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej
Komentarze dot. ochrony danych osobowych
Komentarze do ustawy o ustroju sądów powszechnych
Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego
Komentarze do prawa ochrony środowiska
Komentarze dot. prawa wodnego
Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów
Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego
Komentarze dot. prawa konstytucyjnego
Komentarze dot. prawa energetycznego
Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami
Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego
Komentarze z zakresu prawa budowlanego
Komentarze z zakresu prawa gospodarczego
Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego
Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej
Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych
Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Komentarze dot. kosztów sądowych
Komentarze dot. ubezpieczeń społecznych
Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego
Komentarze dot. prawa pracy
Komentarze dot. prawa rodzinnego i opiekuńczego
Komentarze dot. prawa rynku kapitałowego
Komentarze dot. prawa samorządowego
Komentarze dot. prawa podatkowego
Komentarze dot. prawa rolnego
Komentarze dot. prawa medycznego
Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej
Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego
Monografie związane z tematyką zamówień publicznych

H. G losy i Tezy.
I. Glosy i Tezy do orzeczeń sądów polskich, orzeczeń sądów europejskich oraz orzeczeń administracji.
2. W tym także publikowane w ogólnodostępnych wydawnictwach i czasopismach (np. Przegląd Prawa i
Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Gdańskie Studia
Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd
Podatkowy, Przegląd Prawa Publicznego, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd
Terytorialny, Finanse Komunalne, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review) .
3. Ocena co do aktualności tez wraz z czytelnym oznaczeniem na listach wynikowych.
I. B iblio grafia prawnicza.
Bibliografia rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych (książki, czasopisma, prace
autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym.
J. Info rm ator Prawno Gospodarczy.
1. Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)od wejścia w życie
ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B (M.P.B),Monitorze Spółdzielczym B.
(M.S.B.) od roku 2001 r.
3. Komplet danych rejestrowych KRS opublikowanych w MSiG od co najmniej 2001 roku.
4. Informacje o dacie uprawomocnienia wykreślenia podmiotu z KRS.
5. Sprawozdania finansowe opublikowane w MSiG, M.P.B. oraz M.S.B.
4.2. W ym a gania d o tyczące fu n k c jo n a ln o ś c i.
1. Metryka aktu prawnego oraz przepisu prawnego - brzmienie aktu i przepisu prawnego przy każdej
zmianie, tytuł aktu prawnego, data wydania, data wejścia w życie, data zmiany oraz miejsce
publikacji, rodzaj aktu prawnego, a dla aktów już nieobowiązujących informacja o dacie uchylenia
aktu.
2. Wzajemne powiązania formalne między aktami prawnymi (relacje typu: zmienia - zmieniony przez,
uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, wprowadza wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez). W zakresie relacji „ujednolica - ujednolicony
przez” należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy tekstem
przed ogłoszeniem tekstu jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu.
3. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U.
i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa - aktów obowiązujących,
nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami, z uwzględnieniem
relacji z aktami wykonawczymi) na wybraną przez użytkownika dowolną datę z przeszłości.
4. Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy
jest zmieniany, bądź też traci moc.
28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji
aktu prawnego aktualnej na dany dzień.
Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów prawnych obowiązujących i
uchylonych.
Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w
Dz. U. i M.P.
Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z
poziomu tekstu aktu.
Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego
(jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.
Odwołania do komentarzy, orzeczeń, pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki
redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.
Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z poziomu konkretnej
jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt
Możliwość kopiowania zarówno całości jak również części dokumentów bezpośrednio z programu do
edytora tekstu.
Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, automatycznie otwieranie nowego aktu prawnego w
nowym oknie (zakładce).
Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego
(projekty w relacji z aktem obowiązującym).
Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, zaznaczonego
fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania widocznego na monitorze.
Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego/komentarza/monografii lub jego fragmentu.
Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, w którym
wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej.
Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach
Polskich.
Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą.
Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalnych) i oczekujących
publikowanych w Dz. U. i M. P., dziennikach urzędowych (resortowych) oraz dziennikach
wojewódzkich (prawa miejscowego).
Oznaczenie w zakresie projektów ustaw dokumentów aktualnych i archiwalnych.
Oznaczenie w zakresie orzeczeń i pism urzędowych dokumentów aktualnych i nieaktualnych.

4.3. W ymagania dotyczące m ożliwości w yszukiw ania i inne.
1. Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu ustawy,
wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, słowa /wyrażenia z
odmianą fleksyjną.
2. Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania.
3. Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według numeru KRS.
4. Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B,
Monitorze Spółdzielczym B według nazwy podmiotu, którego te dokumenty dotyczą.
5. Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby wyszukanych dokumentów danej kategorii.
6. Możliwość ustawienia alertów o zmianach na akt prawny oraz wybraną jednostkę redakcyjną.
7. Możliwość wskazania aktów prawa miejscowego, których podstawa prawna w najbliższym czasie
zostanie zmieniona bądź uchylona.
8. Możliwość wskazania aktów wykonawczych prawa powszechnego, których podstawa prawna zostanie
w najbliższym czasie zmieniona bądź uchylona.
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Załącznik nr 3
do SIWZ
pieczęć Wykonawcy

O Ś W IA D C ZEN IE

W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

dotyczące przesłanek w ykluczenia z postępow ania i spełniania w arunków udziału
w postępowaniu

WYKONAWCA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:

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

Adres (siedziba):

NIP/PESEL, KRS/CEiDG

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

Reprezentowany przez:

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

(imię i nazwisko, podstawa reprezentacji)

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

pn.

„Dostawa

dostępów

online

do

system u

inform acji

praw nej” ,

nr

sprawy:

W AG.262.7.2020, oświadczam, co następuje:
O świadczenie dotyczące W ykonawcy
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

........................... (m iejscowość), d nia ...........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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Samooczyszczenie (je ż e li d o ty c z y ):
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
........... ustawy Pzp (podać m ającą zastosowanie podstaw ę w ykluczenia spośród w ym ienionych w art. 24 ust. 1 p k t 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:...............................................

(miejscowość), dnia....................... r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy

O świadczenie dotyczące spełniania w arunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2.
......................... (miejscowość), dnia.........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania W ykonawcy

Inform acja w związku z poleganiem na zasobach innych podm iotów :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:.........................................................................................................

w następującym zakresie:

(wskazać p odm iot i określić odpow iedni zakres dla w skazanego podm iotu)'.

...........................(miejscowość), dnia........................r.
P odpis i p ie c zę ć osob y (o s ó b ) u p o w a ż n io n y c h do
re p re z e n to w a n ia W y k o n a w c y

* Niepotrzebne skreślić
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Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, t j. : ..........................................................................................................

(p o d a ć p e fn ą n a zw ę /firm ę , ad res, a ta kże w z a le ż n o ś c i o d p o d m io tu : N IP /P E S E L , K R S /C E iD G )

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia*.

(m iejscowość), dnia....................... r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

O świadczenie dotyczące podanych inform acji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................... (m iejscowość), dnia.........................r.
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do SIWZ
Is to tn e p o s ta n o w ie n ia u m o w y

§1
1.

Przedmiotem umowy jest:
1)

Dostawa

uprawnień

dla

dostępu

przez

12

miesięcy

do

systemu

informacji

prawnej

........................ (zwanego dalej Systemem) w trybie online przez internet, umożliwiających:
a)

dostęp z sieci lokalnej Zamawiającego dla nielimitowanej liczby użytkowników, w tym co
najmniej 60 użytkowników równoczesnych;

b)

dostęp spoza sieci lokalnej Zamawiającego (z dowolnego adresu IP) dla 140 użytkowników
imiennych, równoczesnych.

2.

Wymagania i parametry dotyczące przedmiotu umowy opisane są w załączniku nr 2 do umowy (OPZ)
oraz w załączniku nr 3 do umowy (formularz oferty), stanowiące integralną część umowy.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dostarczania uprawnień dostępu online do Systemu.
2. Zamawiający upoważniony jest do wykorzystania dostępu do Systemu w sposób i na polach
eksploatacji wynikających z jego charakteru i przeznaczenia.

§3
1. Uprawnienia dostępu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, zostaną dostarczone w ciągu 5 dni
roboczych od zawarcia umowy i będą aktywne przez 12 miesięcy od dostarczenia, jednak nie
wcześniej niż od 1.01.2021 r.

§4
1.

Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości

zł

brutto (słownie:................................................................... ), w tym należny podatek VAT.
Z

Kalkulację wynagrodzenia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

3. Wynagrodzenie

będzie

płatne

przelewem

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

nr

, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi i po dostarczeniu Zamawiającemu dostępów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
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5.

W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może wstrzymać się z realizacją
umowy do czasu dokonania płatności przez Zamawiającego.
§5

1.

Wykonawca zobowiązuje się, że dane tekstowe zawarte w Systemie pozbawione będą błędów
językowych i merytorycznych, a System będzie dostępny w pełnym zakresie objętym umową w trybie
7 dni w tygodniu x 24 godziny.

2.

W godzinach od 6 do 24 każdego dnia dostępność Systemu nie może być niższa niż 98%, liczona
jako

współczynnik

czasu

dostępności

do

czasu

ogółem,

w

skali

tygodnia

(dopuszczalna

niedostępność systemu w podanym przedziale czasowym wynosi 2,5 godziny w skali tygodnia).
3.

Wykonawca udziela gwarancji na zasadach niżej określonych, że System będzie działać zgodnie z
opisem funkcji zamieszczonym w Systemie lub dostarczonych instrukcjach.

4.

Zamawiający może żądać usunięcia wad ukrytych Systemu, polegających na tym, że będzie ono
działać niezgodnie z opisem funkcji zamieszczonym w Systemie lub dostarczonych instrukcjach.

5.

Wykonawca zobowiązany jest

do udzielania telefonicznej pomocy

w

rozwiązywaniu problemów

związanych z eksploatacją Systemu - w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00, pod nr telefonu

6.

Zgłoszenie wady winno nastąpić w formie pisemnej na adres em a il

izawieraćdokładny

jej opis, w tym opis okoliczności, w których się ona ujawniła. Wykonawca winien przystąpić

do

usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 2 dnia roboczego od dnia jej zgłoszenia i usunąć ją w
najwcześniejszym możliwym terminie.
7.

Dniami

roboczymi w rozumieniu

niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§6
1. Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający:
1) naruszył prawa autorskie Wykonawcy lub twórcy/ów Systemu objętego umową,
2) opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, a okres opóźnienia przekracza 15 dni.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca
nie realizuje przedmiotu umowy lub wykonuje w sposób nienależyty.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu, w
terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy, część uiszczonej z góry przez Zamawiającego należności,
o której mowa w § 4 ust. 1, w wysokości proporcjonalnej do okresu w którym niniejsza umowa nie
będzie - wskutek jej rozwiązania - realizowana.
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§7
1. W przypadku opóźnienia z dostarczeniem uprawnień dostępu do Systemu i niemożności użytkowania
Systemu od początku okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku dostępności Systemu mniejszej, niż określona w

§ 5 ust. 2, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą godzinę przekroczenia niedostępności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
Wykonawcy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

karę umowną w wysokości

po stronie

10% wartości

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Obowiązek

zapłaty

kar

umownych

nie

wyklucza

praw

Zamawiającego

do

dochodzenia

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj................ zł (słow nie:........................).
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty
zakończenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego, że została wykonana należycie.

§9
1. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

zastosowanie

mają

odnośne

przepisy

obowiązującego prawa. Zamawiający dopuszcza także postanowienia standardowych regulaminów
dotyczących korzystania z Systemu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą umową lub
powszechnie stosowanymi przepisami prawa i nie pogarszają sytuacji Zamawiającego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
polubownych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1
do umowy

Ceny jednostkow e dostępów online przez Internet
do system u inform acji prawnej

L.p.

Nazwa pozycji
kosztowej

Cena
jednostkow a
netto
[zł]

Ilość
[szt.]

W artość netto
[zł]

W artość brutto
[zł]

1.

2.

3.

4.

5.

Razem:

Wyżej podane ceny dostępów online uwzględniają koszt przeprowadzenia szkoleń przewidzianych
umową.
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Załącznik nr 5
do SIWZ
pieczęć Wykonawcy

O ŚW IA DC ZEN IE

W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W YKONAW CA:
Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:......................................................................................................
Adres (siedziba):

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

NIP/PESEL, KRS/CEiDG

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

Reprezentowany przez:
(imię i nazwisko, podstaw a reprezentacji)

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

Na potrzeby prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa dostępów online do system u inform acji praw nej” , nr sprawy:
W AG.262.7.2020, oświadczam, co następuje:
1. * Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy kapitałow ej.
2. * Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z innymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
3. * Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, razem z innymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:............................................................................................
Jednocześnie załączam dowody potwierdzające, że istniejące powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejscowość........................... d n ia ....................... 2020 r.
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

*

niepotrzebne skreślić

37

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

Załącznik nr 6
do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

O pis przedm iotu zam ówienia
Lp.

Nazwa i adres
Zam awiającego

1

2

(Nazwa dostarczonego Systemu
i liczba użytkowników równoczesnych)

Czas realizacji
(data rozpoczęciadata zakończenia)

3

4

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

D n ia ........................2020 r.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Z a łą czn ik nr 7

do SIWZ

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO
lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają bezpośredni
lub pośredni wpływ na wynik postępowania

ZNAK SPRAWY WAG.262.7.2020

Paweł Maszkiewicz

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa NSA

Piotr Stodółkiewicz

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Małek-Najda

Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej

Adriana Koralewska

Sekretarz Komisji Przetargowej

Agnieszka Zowczak

Członek Komisji Przetargowej
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