znak sprawy: DZ/ZNP-1/2019

WZ

WARUNKI ZAMÓWIENIA
(oznaczane dalej jako WZ)
dla postępowania
w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
równowartość 30 000 euro
Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu
informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego audio
przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi
w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PolskaSłowacja 2014-2020
Zamawiający:
Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
36-200 Brzozów, Stara Wieś 778
tel.: + 48 – 13-43-411-13, faks: 43-411-13 wew. 316

www.starawies.jezuici.pl
Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”. Wszędzie gdzie została wskazana ustawa należy traktować zapisy pomocniczo.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadami konkurencyjności, przejrzystości oraz
równego traktowania z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
STARA WIEŚ, LUTY 2019

_________________________
CZĘŚĆ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu
informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po
ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Aplikacja będzie stanowiła przewodnik mobilny przeznaczony dla odwiedzających Bazylikę
oraz ogród biblijny w Starej Wsi.
Aplikacja powinna zostać wykonana w sposób ciekawy i przystępny. Powinna prezentować
Bazylikę oraz miejsca i atrakcje ogrodu, gatunków roślin.
Aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia musi działać na wszystkich urządzeniach
mobilnych wykorzystujących system Android, Apple i OS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A – Opis przedmiotu
zamówienia.
KOD CPV:
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
48610000-7 Systemy baz danych
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
CZĘŚĆ II
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno być wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2019 r.
CZĘŚĆ III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej na urządzeniach
mobilnych,
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w Załączniku 2.2 pkt 1-13.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
oświadczeń, o których mowa w części IV.
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 1, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ IV
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
IV.1. Oświadczenie
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w części III pkt 1 WZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do WZ oraz oświadczenie o powiązaniu albo braku
powiązania osobowego lub kapitałowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2b
do WZ) z Zamawiającym, o którym mowa w pkt 13 Załącznika 2.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.
4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w części III pkt 1 WZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik 2a do WZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.
IV.2. Wykaz dokumentów
postępowaniu

potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

w

Zamawiający na podstawie oświadczenia lub oświadczeń uzna, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w części III pkt 1 WZ. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
IV.3 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
1. Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte (część VIII WZ), niezwłocznie po
otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące firm oraz adresów
Wykonawców, cen ofert oraz okresy gwarancji, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji,
przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Załączniku 2 pkt 12
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do WZ).
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie sporzą-

dzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył, nie
przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej części WZ mają zastosowanie
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. poz. 1126 z późn. zm.).
CZĘŚĆ V
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1219).
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest O. Wiesław Faron, tel. 797 907
708, w godz. 9.00 – 13.00, e-mail:wfaron@jezuici.pl
CZĘŚĆ VI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, określonego w części VIII WZ.
CZĘŚĆ VII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
(czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do WZ).
3. Cena oferty (część IX WZ) powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza
„Oferta”.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
7. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części IV WZ. Ofertę
wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu
oznaczonym:
Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi, 36-200 Brzozów, Stara Wieś 778
Znak sprawy: DZ/ZNP-1/2019
zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji
mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w
Starej Wsi w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
OFERTA I DOKUMENTY
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
CZĘŚĆ VIII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny w Starej Wsi 36200 Brzozów, Stara Wieś 778, w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godz. 11.00, co
oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie
Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny w Starej Wsi 36200 Brzozów, Stara Wieś 778, w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 12.00.
CZĘŚĆ IX
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca powinien podać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. W cenę oferty należy
wkalkulować wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część X WZ).
CZĘŚĆ X
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Kryterium

znaczenie

1) cena
2) okres gwarancji

60 %
40 %

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń
określonych wyżej w następujący sposób:



według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pc = (cm/c) 100 pkt,

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert, zaś c
oznacza cenę danej oferty.


według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pg = (g/gM)x100 pkt,
gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś g oznacza okres gwarancji podany
w ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji
podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 5 lat,
Zamawiający przyjmie gM = 5 [lat]. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę
w ofercie będzie dłuższy niż 5 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres
gwarancji równy 5 [lat] (do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany
w ofercie). Okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy
niż 2 lata.
Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:
pc x 0,60 + pg x 0,40.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona),
będzie ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający, zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw
dokona badania ofert oraz oceny ofert w sposób opisany wyżej, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej
oceniona), nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

CZĘŚĆ XI
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie
ze wzorem umowy (Załącznik 3 do WZ),
CZĘŚĆ XII
OFERTY CZĘŚCIOWE, ZAMÓWIENIA PODOBNE,
OFERTY WARIANTOWE, PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia opisanych w WZ. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w

ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do WZ – formularz
„Oferta”) i podania firm podwykonawców jeżeli firmy te są Wykonawcy znane. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie podwykonawców, na zdolnościach których Wykonawca
nie polega.
4.
W przypadku jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części
III pkt 1 WZ, „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane”, będzie obowiązany do realizacji tych części zamówienia za
pomocą tych podmiotów.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE









−
−
−
−


−
−

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny informuje, że:
administratorem**** Pani/Pana danych osobowych jest Dom Zakonny w Starej Wsi
reprezentowany przez Rektora z siedzibą w (36-200) Starej Wsi 778 tel. (13) 43-411-13, email: wfaron@jezuici.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej –
osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach
Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej
INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z zachowaniem zasad konkurencyjności,
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego
****

Wyjaśnienie:

w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy ro w szczególności:







wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK,
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:







osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Przełożony Domu Zakonnego w Starej Wsi

Stara Wieś, dnia 20.02.2019 r.

