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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
ZP.272.00065.2019, ZP.ZD-00757/19 

POWIAT POZNAŃSKI 

ul. JACKOWSKIEGO 18 
60-509 POZNAŃ 

NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631.107992 
www.bip.powiat.poznan.pl 

tel. 61 8410 686, faks 61 8418 823 
 godziny urzędowania:  

poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 
 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

I. INFORMACJE OGÓLNE.    
1. Przedmiotem zamówienia są usługi. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i w art. 29 ust. 4 ustawy. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa  w art. 24 aa ustawy. 
16. Umowa z wybranym Wykonawcą zostawanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym 

załącznik nr 6, do niniejszej SIWZ. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz ze 

szkoleniem. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ. 
 Kod CPV: 48810000-9. 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
1. Usługa dostępu realizowana będzie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 

dnia 01.01.2020 r. 
2. Zamawiający wymaga, aby: 

a) Szkolenie dla Grupy Liderów odbyło się do 7 dni od podpisania umowy; 
b) Szkolenie dla Użytkowników Systemu odbyło się do 21 dni od podpisania umowy; 
c) Usługa dostępu on-line poprzez sieć Internet do systemu Informacji Prawnej (SIP) świadczona była przez 36 

miesięcy od wdrożenia Systemu, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2020 r. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku. 

2.  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów  
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 
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3.  Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym przypadku musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia 

4.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) 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. 

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 Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4), z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352, poz. 1579). 
W sytuacji tej Wykonawca wskazuje dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub posiadanie ich przez 
Zamawiającego. 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem, którego 
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz 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 (Dz. U. poz. 978, z późn. 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 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).  

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o treści 
zgodnej z załącznikiem nr 2, 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane 
na wezwanie Zamawiającego:  
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem nie żąda 
przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem nie żąda 
przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej 
lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem nie żąda 
przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedłożyć: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3); 

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); 

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 
(o treści zgodnej z załącznikiem nr 5); 

e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823 ). 

 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1, 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 2 musi być złożony: 
– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób 
uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
4 lit. a) lub ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.  Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym odpowiednio 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. 

7.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone 
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w ust. 1 i w ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Joanna Rządkowska – Jurga  – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, przesyłając swoje zapytania faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną: 
zp@powiat.poznan.pl. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub 
faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

VIII. ZMIANA TREŚCI SIWZ. 
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a  treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w treści niniejszej SIWZ. 
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację. 
8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną 
pieczątką. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 28.10.2019 r., do godz. 11:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – System Informacji Prawnej”. Nie otwierać przed dniem 28.10.2019 r., godz. 
11:15”. 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2019 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do uprzednio złożonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty. 
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów. 
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 

z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
4. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
1) C – Cena – 60%. 

Punktacja zostanie przyznana ofertom zgodnie z poniższym wzorem: 

Cena najniższa spośród złożonych ofert 
                   C = ------------------------------------------------------- x 60 pkt,                   
                                             Cena badanej oferty 
 

2) Dodatkowe funkcjonalności systemu: 
a) I - Zasoby SIP zawierające informator gospodarczy: KRS, ogłoszenia w MSiG. - 10 % 

Wykonawca, który zaproponuje dodatkową funkcjonalność systemu otrzyma 10 pkt. w niniejszym kryterium. 
b) P - SIP zawiera usystematyzowany zakres piśmiennictwa oraz orzecznictwa - 6 % 

Wykonawca, który zaproponuje dodatkową funkcjonalność systemu otrzyma 6 pkt. w niniejszym kryterium. 
c) G - SIP umożliwia grupowanie orzecznictwa w linie orzecznicze - 6 % 

Wykonawca, który zaproponuje dodatkową funkcjonalność systemu otrzyma 6 pkt. w niniejszym kryterium. 
d) A - SIP posiada tytuły jednostek redakcyjnych aktów prawnych - 6 % 

Wykonawca, który zaproponuje dodatkową funkcjonalność systemu otrzyma 6 pkt. w niniejszym kryterium. 
e) D - SIP posiada dostęp do zasobów dla aktów prawnych pn. Dzienniki Urzędowe Województw - od 1999 roku     

- 6 % 
Wykonawca, który zaproponuje dodatkową funkcjonalność systemu otrzyma 6 pkt. w niniejszym kryterium. 

f)  S - SIP posiada wyszukiwarkę właściwości miejscowej danego sądu lub organu dla podanego adresu 
zamieszkania - 6 % 

Wykonawca, który zaproponuje dodatkową funkcjonalność systemu otrzyma 6 pkt. w niniejszym kryterium. 

2. W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, gdzie 1% = 1 pkt. 
3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg wzoru: 

O (ocena) = C+I+P+G+A+D+S 
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą 

liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

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

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł. 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych 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. 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28.10.2019 r., 

do godz. 11:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję  
Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie 
dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego  potwierdzone przez Wykonawcę. 
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Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja 
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie  
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zastosować procedurę, o której 
mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
(brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w 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. 
3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych 

w art. 148 ust. 2 ustawy. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone 

przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 

1) 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. 

2) 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 ustawy, 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 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. 

4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 

5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 

Poznań.  
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl 

lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.  
3) Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: 
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a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych,  

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
d) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
e) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i  przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 
Administratora. 

5) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,  
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
6) Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu.  
9) Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa. 

2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,  
wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (pkt 14 
załącznika nr  1 – formularza). 
Podkreślenia wymaga, że również podwykonawca, podmiot trzeci, będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny 
wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio 
pozyskał.  
Ponadto, w przypadku jeśli realizacja umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie 
wymagała przekazania danych osobowych Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż będzie 
je przetwarzał zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
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Załącznik nr 1 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

POWIAT POZNAŃSKI 
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej 

(SIP) wraz ze szkoleniem zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zadania za cenę *: 
 

Cena brutto …………….……zł, 
słownie……………………………………………………….………………………………….. 

Oświadczamy, że: 
1. Zasoby SIP zawierają informator gospodarczy: KRS, ogłoszenia w MSiG. - TAK/NIE ** 
2. SIP zawiera usystematyzowany zakres piśmiennictwa oraz orzecznictwa - TAK/NIE ** 
3. SIP umożliwia grupowanie orzecznictwa w linie orzecznicze - TAK/NIE ** 
4. SIP posiada tytuły jednostek redakcyjnych aktów prawnych - TAK/NIE ** 
5. SIP posiada dostęp do zasobów dla aktów prawnych pn. Dzienniki Urzędowe Województw - od 1999 roku  - 

TAK/NIE ** 
6. SIP posiada wyszukiwarkę właściwości miejscowej danego sądu lub organu dla podanego adresu zamieszkania - 

TAK/NIE **; 
7. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
9. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto; 

10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 

11. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium 
w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 

12. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
13. Z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób fizycznych od których 

dane osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu***; 

14. Wyrażamy zgodę na pobieranie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, dokumentów, wymaganych zgodnie z  
§10  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  26  lipca  2016  roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. z CEIDG (www.ceidg.gov.pl) /KRS 
(www.ems.gov.pl); 

15. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom****: 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

16. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*****  Tak □  Nie □ 
17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................        
        ............................................................................. 

                                                                         (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ. 
** Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku przekreślenia, Zamawiający przyjmie, iż proponowany system nie posiada danej funkcjonalności. 
***  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, treść oświadczenia 

należy przekreślić).      
**** Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, o 

których mowa w Rozdziale IV ust. 4 oraz w Rozdziale VI ust 2 pkt 4  lit. a) – d)  SIWZ; 
 Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 
***** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.        
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Załącznik nr 2 
 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE TRZYLETNIEJ 
USŁUGI DOSTĘPU ON-LINE POPRZEZ SIEĆ INTERNET DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ (SIP) 

WRAZ ZE SZKOLENIEM. 
 

Oświadczam, iż  nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale IV  ust. 1 SIWZ.* 
 

 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA** 
 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który został określony 

w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej polegam na zasobach 

następującego podmiotu:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Dane podmiotu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................, dnia……...………….r.                                    ............................................................... 

                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą. 
** Wypełnić jeśli dotyczy. 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE TRZYLETNIEJ 
USŁUGI DOSTĘPU ON-LINE POPRZEZ SIEĆ INTERNET DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ (SIP) 

WRAZ ZE SZKOLENIEM. 
 

 
 

Oświadczam, iż  wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*. 

 
 

 
 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r.                                    ............................................................... 

                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 
* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE TRZYLETNIEJ 
USŁUGI DOSTĘPU ON-LINE POPRZEZ SIEĆ INTERNET DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ (SIP) 

WRAZ ZE SZKOLENIEM. 
 
 
 
 

 
 

Oświadczam, iż wobec  mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r.                                    ............................................................... 

                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 5 
 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE TRZYLETNIEJ 
USŁUGI DOSTĘPU ON-LINE POPRZEZ SIEĆ INTERNET DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ (SIP) 

WRAZ ZE SZKOLENIEM. 
 
 

 
Oświadczam, iż  nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 

 

......................, dnia……...………….r.                                    ............................................................... 

                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 6 
UMOWA DOSTAWY [PROJEKT] 

 
Zawarta w dniu                          2019 r. roku pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  w imieniu którego działają: 
1. ………………………………………………………………., 
2. ………………………………………………………………., 
przy kontrasygnacie …………………………... 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
……………………………………………………………………. 
zwanym dalej Dostawcą 
 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2019, poz. 1843) 
Definicje: 
Ilekroć w umowie oraz jej załącznikach, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1) Aktualizacji Systemu – należy przez to rozumieć uaktualnianie Zasobów Systemu do aktualnie obowiązującego 
stanu prawnego; 

2) Błędzie Systemu – należy przez to rozumieć problem uniemożliwiający pracę Systemu, powodujący 
niepoprawne funkcjonowanie Systemu tzn. takie, które powoduje przerwanie bądź zawieszenie pracy aplikacji 
lub uniemożliwia wykonanie przez Użytkownika Systemu określonej funkcji, którą System powinien zapewniać; 
jako błąd należy traktować również brak codziennej Aktualizacji Systemu lub wadę wynikającą z braku 
spełnienia w całości lub w jakimś zakresie funkcji zawartych w Opisie wymagań dla Systemu Informacji Prawnej 
zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

3) Dniu – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy – w przypadku gdy wskazany termin w umowie przypada w 
dzień wolny od pracy, za właściwy termin przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po wskazanym terminie; 

4) Dokumencie – należy przez to rozumieć jednostkę Zasobów Systemu będącą w szczególności aktem prawnym, 
orzeczeniem lub opracowaniem prawniczym; 

5) Dostępie do Systemu – należy przez to rozumieć możliwość dostępu (24 godziny na dobę/  
7 dni w tygodniu) on-line poprzez Sieć Internetową (https) do Systemu przez Użytkowników Systemu oraz 
możliwość korzystania z Zasobów Systemu; 

6) Grupie Liderów – należy przez to rozumieć zespół osób powołany przez Zamawiającego, odpowiedzialny za 
ocenę jakościową Systemu i jego odbiór, który zostanie przez Dostawcę przeszkolony w pierwszej kolejności; 

7) Sieci Internetowej – należy przez to rozumieć publiczną  sieć telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 
16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne; 

8) Siedzibie Zamawiającego – należy przez to rozumieć budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18; 

9) Systemie – należy przez to rozumieć System Informacji Prawnej, którego dostawa, aktualizacja i korzystanie jest 
przedmiotem niniejszej umowy; Opis wymagań dla Systemu Informacji Prawnej został określony w załączniku nr 
1 do niniejszej umowy; 

10) Typie Dokumentu – należy przez to rozumieć grupę Dokumentów o określonej zawartości, np. akty prawne, 
orzecznictwo, monografie, komentarze; 

11) Użytkowniku Systemu  - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Systemu, niezależnie od sposobu 
dostępu; 

12) Wdrożeniu Systemu - należy przez to rozumieć udostępnienie Systemu poprzez Sieć Internetową oraz 
przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie Użytkowania Systemu; 

13) Zasobach Systemu – należy przez to rozumieć ogół informacji prawnych zgromadzonych w bazie Systemu, 
które będą wyszukiwać i przeglądać Użytkownicy Systemu; wymagany zakres merytoryczny względem 
Zasobów Systemu został określony Opisie wymagań dla Systemu Informacji Prawnej zawartym w załączniku nr 
1 do niniejszej umowy. 

 
§ 1. 

1. Na mocy niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia Wdrożenia 
Systemu, o którym mowa w § 4 ust. 3, do świadczenia usługi Dostępu do Systemu: 
1) dla wskazanych przez Zamawiającego adresów IP, w wersji sieciowej, bez limitu Użytkowników Systemu i bez 

konieczności ich uwierzytelniania oraz w technologii WWW; 
2) dla nazwanych Użytkowników Systemu bez przypisanego adresu IP, bez limitu Użytkowników Systemu oraz 

w technologii WWW. 
2. Aktualizacja Systemu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym będzie realizowania codziennie (dni robocze). 
3. System musi zezwalać na to, aby identyfikatorem logowania nazwanego Użytkownika Systemu był jego służbowy 

adres email. 
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4. System musi zapewniać możliwość zmiany oraz odzyskania hasła poprzez wygenerowanie indywidualnego maila 
na adres wskazany dla użytkownika, który będzie się odnosił do zmian hasła dostępu.  

§ 2. 
1. Zamawiający na potrzeby Wdrożenia Systemu przekaże Dostawcy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy 

listę adresów IP oraz listę nazwanych Użytkowników Systemu wraz z ich służbowymi adresami email. 
2. Przez cały okres obowiązywania umowy Dostęp do Systemu, dla wskazanych przez Zamawiającego adresów IP 

lub nazwanych Użytkowników Systemu, będzie uruchamiany przez Dostawcę w terminie 1 dnia od przekazania 
przez Zamawiającego informacji na adres poczty elektronicznej: …………….………………. 

3. Dostawca będzie zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, pod warunkiem 
udostępnienia Zamawiającemu modułu administracyjnego pozwalającego na samodzielną aktualizacje danych 
dotyczących adresów IP oraz nazwanych Użytkowników Systemu. 

§ 3 
1. Starosta Poznański na potrzeby niniejszego paragrafu zwany „Administratorem danych” powierza Dostawcy, na 

potrzeby niniejszego rozdziału zwanego „Podmiotem przetwarzającym” w trybie art. 28 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.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego 
w dalszej części „Rozporządzeniem”, dane osobowe określone w ust. 4 , na zasadach i w celu określonym 
w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, chroniącymi prawa osób, których 
dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane: 

a) Dane pracowników Administratora : 
i. Imię Nazwisko 

ii. Adres e-mail 
iii. Login domenowy  

5. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu realizacji umowy. 

6.  Podmiot przetwarzający, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązany jest: 
a) zabezpieczyć dane, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
c) nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 

powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
d) zapewnić zachowanie tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzane dane 

przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

7. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych w zależności od decyzji Administratora, jest zobowiązany do trwałego usunięcia lub zwrotu wszelkich 
powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące 
przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych lub ich części. Na żądanie Administratora 
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udokumentowania wykonania czynności o których mowa w zdaniu 
pierwszym.    

8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

9. Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
Administratorowi danych w ciągu 24 godzin. 

10. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy. 

11. Do prowadzenia kontroli w sposób opisany w niniejszym paragrafie ze strony Administratora, uprawnionym 
będzie osoba wskazana imiennie i pisemnie upoważniona przez Administratora. 

12. Administrator danych poinformuje Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli na minimum 7 dni przed 
planowanym terminem dokonania kontroli. 

13. Jeżeli z ważnych powodów, w ocenie Podmiotu Przetwarzającego, kontrola nie może zostać przeprowadzona we 
wskazanym terminie Podmiot przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą 
elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim 
przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin kontroli. 
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14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uzasadnionych uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

15. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

16. Podmiot przetwarzający, może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie z celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody Administratora 
danych. 

17. Podmiot przetwarzający może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej, która 
współpracuje z Podmiotem powierzającym w oparciu o umowę współpracy związaną z wykonywaniem Zlecenia 
lub Umowy. 

18. Przekazanie powierzonych danych do Państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

19. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 14 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

20. Podmiot przetwarzający, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za niewywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

21. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią umowy, a w szczególności udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym. 

22. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 
tj. w przeciągu 24 godzin, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, 
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, i o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 
i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

23. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane niejawne”). 

24. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę w zakresie § 3 ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie, 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 
c) przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.  

§ 4. 
1. Na mocy niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia Grupy Liderów oraz 

Użytkowników Systemu, zgodnie z wytycznymi dla szkoleń, opisanymi w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 
2. Dostawca, po zakończeniu szkolenia Grupy Liderów, zgłosi w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: 

wi@powiat.poznan.pl, gotowość Systemu do odbioru. Zamawiający rozpocznie wówczas procedurę odbioru 
Systemu, zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Łączne podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony protokołów Protokołu Odbioru Systemu (załącznik nr 3) oraz 
Protokołu Odbioru Szkoleń (załącznik nr 5) stanowi zakończenie Wdrożenia Systemu. 

§ 5. 
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołów 

odbioru,  Zamawiający upoważnia następujące osoby: 
 w zakresie szkoleń – Dyrektor Wydziału Kadr lub upoważniona przez niego osoba; 
 w pozostałym zakresie – Dyrektor Wydziału Informatyki lub upoważniona przez niego osoba. 

2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołów  
odbioru, Dostawca upoważnia następujące osoby: 
 ………………..…………………………..tel. ……………..……………………….  
 ………………………………….……….. tel. ………………………………………. 

3. Zmiana osób lub numerów telefonów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 przez Stronę, która je wskazała nie stanowi 
zmiany umowy, ale wymaga dla swej ważności notyfikacji drugiej Stronie i jest skuteczna z datą doręczenia takiej 
notyfikacji. 

§ 6. 
1. Przez okres trwania niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia Błędu Systemu, jak również w przypadku 

wystąpienia przerwy w dostępie on-line do Systemu poprzez Sieć Internet, Dostawca zobowiązuje się usunąć 
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Błąd Systemu lub przywrócić dostęp do Systemu w terminie 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia Błędu 
Systemu lub zgłoszenia utraty Dostępu do Systemu przez Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym, będzie następowało za pomocą faksu na numer 
……………………………. lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ……………………………….….. 

3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość konsultacji telefonicznych lub mailowych w 
zakresie działania Systemu, w dni robocze od 8:00 do 16:00 

§ 7. 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 

………………………. zł (słownie: ………………………………………………..………………./100) brutto,  
które dzieli się na sześć (6) równych półrocznych rat, każda w wysokości ……………………… zł  
(słownie: ………….………………………………………./100 ) brutto. 

2. Zamawiający zastrzega, że pierwsza rata zostanie zapłacona z góry za I półrocze działania systemu, po jego 
wdrożeniu, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT na: Powiat Poznański, ul. 
Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, NIP 781-18-40-766, w terminie do 21 dni od dnia jej doręczenia 
Zamawiającemu, przy czy Dostawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu ww. fakturę VAT niezwłocznie po 
Wdrożeniu Systemu. 

3. Pozostałe pięć rat będzie płatne z dołu, do 10 dnia ostatniego miesiąca okresu półrocznego świadczenia usług, na 
podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT na: Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań, NIP 781-18-40-766, w terminie do 21 dni, od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Dostawca zobowiązuje 
się doręczać Zamawiającemu ww. faktury VAT w takim terminie, aby przy uwzględnieniu ich terminu płatności (21 
dni) możliwa była ich zapłata do 10 dnia ostatniego miesiąca okresu półrocznego świadczenia usług, przy czym 
wiążąca dla Zamawiającego jest data doręczenia faktury VAT.  

§ 8. 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,25% wartości umowy brutto, określonej 

w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji umowy. 
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu Błędu Systemu lub przywróceniu dostępu do Systemu, przekraczającego 14 

dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego 
terminu.  

3. W przypadku określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości 
umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. 

4. Kary umowne naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji. 
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od obciążenia Dostawcy karami umownymi lub ograniczyć ich wysokość, jeżeli 

wykaże on, że  zwłoka nastąpiła wskutek okoliczności obiektywie od niego niezależnych, których nie można było 
przewidzieć w dacie zawierania umowy, oraz wystąpieniu których nie mógł on im zapobiec pomimo zachowania 
należytej staranności. 

6. Naliczone kary umowne mogą podlegać potrąceniu z kwoty faktury VAT, zabezpieczenia o którym mowa w § 12 
Umowy albo Dostawca zapłaci je w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty lub noty 
księgowej. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń wynikających z naliczonych kar umownych należy do 
Zamawiającego.  

7. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawa 
dochodzenia jej naprawy na zasadach ogólnych.  

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo żądać należnych 
odsetek ustawowych. 

§ 9. 
1.  Dostawca oświadcza, że udostępniony System jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że służą mu 

wyłączne prawa autorskie majątkowe do Systemu oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone i 
obciążone prawami osób trzecich. Ponadto, Dostawca oświadcza, że dostarczony System, a także rozporządzanie 
prawami do nich, nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw 
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych, a także tajemnicy przedsiębiorstwa. Dostawca 
zobowiązuje się, że przed podpisaniem Protokołu Odbioru Systemu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 
umowy, nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi do Systemu, nie udzieli żadnych 
licencji wyłącznych na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń w ich wykonywaniu. 

2.  Z dniem podpisania niniejszej umowy, na czas jej trwania, Dostawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, 
nieprzenoszalnej oraz nieograniczonej terytorialnie i liczebnie licencji na korzystanie z Systemu, w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne dla realizacji niniejszej umowy oraz ustawowych i zleconych Zamawiającemu zadań.  

3. Udzielenie licencji następuje w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, na polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, uprawniającej w szczególności do: 

1) stosowania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 
2) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci 
komputera, wyświetlania na ekranie  komputerowym oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub 
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zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to cytowanie, sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 
rozporządzanie tymi kopiami, 

3) prawa do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, 
4) sporządzania wersji obcojęzycznych, 
5) tworzenia adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 
6) wykorzystania w utworach multimedialnych. 

§ 10. 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąc kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Dostawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z 
podanych niżej okoliczności: 
1) Zamawiający naruszył prawa autorskie do Systemu udostępnionego na mocy niniejszej umowy; 
2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres opóźnienia przekracza   31 dni. 

3. Przed realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu Dostawca jest zobowiązany 
wyznaczyć Zamawiającemu nie krótszy niż 14-dniowy termin na usunięcie naruszenia. 

§ 11. 
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że 

każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów i adresów wskazanych w 
niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie, we właściwym terminie, drugą Stronę, a także zastrzeżeniem § 
5 ust. 3 Umowy. 

2. Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
2) wskutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w 

szczególności w przypadku:  
a) zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, uniemożliwiających lub znacząco 

utrudniających realizację umowy, 
b) zmiany sposobu dostarczania Systemu do Zamawiającego; 
c) w sytuacji gdy wystąpi konieczność zmian terminów określonych w umowie, których nie można było 

przewidzieć w dacie zawierania umowy; w takim przypadku terminy zostaną wydłużone o okres, w 
którym nie było możliwości realizacji umowy; 

3. Zmiany treści umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy, 
określonego w § 7 ust. 1. 

4. Ponadto, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie z Dostawcą przedmiocie podwyższenia lub obniżenia cen 
jednostkowych ze względu na zmianę: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

5. Negocjacje, o których mowa w ust. 4 będą przeprowadzane: 
1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 zarówno z inicjatywy Zamawiającego, jak i na 

pisemny wniosek Dostawcy; 
2) w przypadku zmian, o której mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 4 wyłącznie na pisemny wniosek Dostawcy i w celu 

podwyższenia cen jednostkowych. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 podwyższenie lub obniżenie cen jednostkowych następuje 

jedynie w zakresie wartości należnego podatku od towarów i usług. Negocjacje nie będą obejmować zmiany ceny 
stanowiącej podstawę ustalenia wymiaru podatku od towarów i usług, czyli tzw. ceny netto.  

7. W przypadku, gdy podwyższenie cen jednostkowych, o którym mowa w ust. 4 spowoduje konieczność 
zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia 
środków budżetowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, negocjacje dotyczyć będą również 
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4 Dostawca zobowiązany jest do załączenia do 
wniosków, o których mowa w ust. 5, następujących dokumentów: 

1) analizy wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4 na koszty realizowanego zamówienia; 
2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków z wyłączeniem danych 

osobowych pracowników. 
9. Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 4 dotyczą wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 
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§ 12. 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dostawca wniesie, najpóźniej na dzień przed jej podpisaniem, kwotę 

..................................... zł, która stanowi 5% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1, w formie ........................................... 
2. Ustanowione zabezpieczenie musi zapewnić możliwość zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar umownych. 
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że Dostawca 

zapłacił wszystkie należności wynikające z niniejszej umowy, w tym kary umowne, którymi został obciążony. 
 

§ 13. 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w pełnym 
zakresie, pod następującymi warunkami: 

1) w przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Dostawca zobowiązuje się do 
koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte 
ich wykonanie, jak również za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i 
terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne. 

2) Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak 
gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Dostawcy. 

3) niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Dostawcy z jego zobowiązań 
wynikających z umowy. 

§ 14. 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu 

właściwemu dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo 

zamówień publicznych nie przewiduje inaczej. 
3. Umowę sporządzono w  pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, cztery dla Zamawiającego 

i jeden dla Dostawcy. 
 

 
 
 

_________________________________                                     _________________________________ 
Zamawiający                                                                                          Dostawca 
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Załącznik nr 1 do umowy  
 

OPIS WYMAGAŃ DLA SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ 

Spis treści 
1. Cel wdrożenia .............................................................................................................................................. 19 
2. Wymagania dotyczące zawartości Zasobów Systemu ................................................................................ 19 
3. Wymagania funkcjonalne – organizacja Zasobów Systemu ....................................................................... 20 
4. Wymagania funkcjonalne – praca z Zasobami Systemu ............................................................................. 21 
5. Wymagania funkcjonalne – wyszukiwanie w Zasobach Systemu .............................................................. 21 
6. Wymagania funkcjonalne – przetwarzanie Dokumentów ......................................................................... 22 
7. Wymagania pozafunkcjonalne – Dostęp do Systemu ................................................................................ 22 
8. Wymagania pozafunkcjonalne – interfejs graficzny Użytkownika Systemu .............................................. 22 
9. Wymagania pozafunkcjonalne – zawartość strony głównej ....................................................................... 22 
10. Wymagania pozafunkcjonalne – czas trwania sesji Użytkownika Systemu ............................................... 22 
 

1. Cel wdrożenia 
   Celem wdrożenia Systemu Informacji Prawnej u Zamawiającego jest udostępnienie jego pracownikom 

usystematyzowanej bazy aktów prawnych oraz innych dokumentów prawniczych. Poprzez dostęp do Systemu 
będą oni korzystać z Zasobów Systemu w trakcie swojej codziennej pracy. 

2. Wymagania dotyczące zawartości Zasobów Systemu 

2.1. Zasoby Systemu powinny zawierać następujące akty prawne: 
2.1.1. Dzienniki Ustaw od 1918 r. do 1939 r., 
2.1.2. Dzienniki Ustaw od 1940 r. do 1944 r., 
2.1.3. Dzienniki Ustaw od 1945 r., 
2.1.4. Monitor Polski od 1930 r., 
2.1.5. Monitor Polski 'B', 
2.1.6. Dzienniki resortowe, 
2.1.7. Dzienniki Urzędowe Województw (minimum od 2009r.); 
2.1.8. Dziennik Urzędowy UE - Wydanie Specjalne,  
2.1.9. Dziennik Urzędowy WE/UE (Seria L), 
2.1.10. Dziennik Urzędowy WE/UE (Seria C). 

 
2.2. Zasoby Systemu powinny zawierać następujące wyodrębnione systemy prawne (obecne i archiwalne): 
2.2.1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
2.2.2. Kodeks wyborczy, 
2.2.3. Kodeks wykroczeń, 
2.2.4. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 
2.2.5. Kodeks karny skarbowy, 
2.2.6. Kodeks postępowania administracyjnego, 
2.2.7. Kodeks spółek handlowych, 
2.2.8. Kodeks pracy, 
2.2.9. Kodeks karny wykonawczy, 
2.2.10. Kodeks postępowania karnego, 
2.2.11. Kodeks karny, 
2.2.12. Kodeks postępowania cywilnego, 
2.2.13. Kodeks cywilny, 
2.2.14. Kodeks celny, 
2.2.15. Kodeks handlowy, 
2.2.16. Ochrona danych osobowych, 
2.2.17. Zamówienia publiczne, 
2.2.18. Prawo ochrony środowiska, 
2.2.19. Prawo europejskie. 

 
2.3. Zasoby Systemu powinny zawierać co najmniej następujący pomnik prawa, ale nie ograniczony wyłącznie do 

tego Dokumentu: 
2.3.1. Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (Bürgerliches Gesetzbuch). 

 
2.4. Zasoby Systemu powinny zawierać projekty ustaw oraz uzasadnienia do projektów ustaw. 
 
2.5. Zasoby Systemu powinny zawierać orzeczenia dla Dokumentów wymienionych w pkt. od 2.1 do 2.3: 
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2.5.1. Orzeczenia Sądu Najwyższego, 
2.5.2. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
2.5.3. Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, 
2.5.4. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
2.5.5. Orzeczenia sądów apelacyjnych, wybrane orzeczenia sądów okręgowych i rejonowych, 
2.5.6. Niepublikowane orzeczenia SN, NSA, WSA, 
2.5.7. Orzeczenia administracyjne wydane przez centralne oraz terenowe organy administracji publicznej, 
2.5.8. Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 
2.5.9. Orzeczenia oraz piśmiennictwo związane z prawem zamówień publicznych, 
2.5.10. Orzecznictwo organów Unii Europejskiej. 

 
2.6. Zasoby Systemu powinny zawierać następujące opracowania prawnicze dla Dokumentów wymienionych w 

pkt. od 2.1 do 2.5: 
2.6.1. Glosy do orzeczeń, 
2.6.2. Tezy orzeczeń, 
2.6.3. Interpretacje, 
2.6.4. Komentarze, 
2.6.5. Monografie, 
2.6.6. Opracowania, 
2.6.7. Praktyczne wyjaśnienia, 
2.6.8. Artykuły, 
2.6.9. Wzory umów i pism, 
2.6.10. Bibliografię prawniczą, 
2.6.11. Linie orzecznicze, 
2.6.12. Inne pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i 

innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne). 
 

2.7. Wszystkie akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw, ujęte w Zasobach Systemu, powinny posiadać 
wersje jednolite, uwzględniające wprowadzone zmiany do dnia ostatniej Aktualizacji Systemu. 

2.8. System powinien oferować dostęp do pierwotnych wersji aktów prawnych Dziennika Ustaw i Monitora 
Polskiego, zgromadzonych w Zasobach Systemu, w postaci skanów oryginałów aktów, zapisanych w formacie 
PDF. 

2.9. Akty prawne zawarte w ramach Dziennika Urzędowego UE – seria L wydanie polskie, Dziennika Urzędowego 
UE – seria C wydanie polskie oraz Dziennika Urzędowego UE polskie wydanie specjalne powinny posiadać 
tłumaczenie w języku polskim. 

2.10. Zasoby Systemu powinny zawierać aktualności prawne na dzień ostatniej Aktualizacji Systemu, w 
szczególności w zakresie nowych aktów prawnych, nowego orzecznictwa, wyjaśnień oraz interpretacji 
przepisów prawnych. 

2.11. Zasoby Systemu powinny zawierać bazę adresową instytucji obejmującą sądy, urzędy centralne oraz 
prokuratury mające swoją siedzibę w Polsce. 

3. Wymagania funkcjonalne – organizacja Zasobów Systemu 
3.1. Metryka aktu prawnego powinna zawierać w szczególności następujące pola informacyjne: 
3.1.1. Autor, 
3.1.2. Tytuł, 
3.1.3. Data aktu, 
3.1.4. Data ogłoszenia, 
3.1.5. Data wejścia w życie,  w tym wejście w życie poszczególnych przepisów prawnych, 
3.1.6. Relacje między Dokumentami wymienione w pkt. 3.5, 
3.1.7. Status aktu prawnego, będący informacją o aktualnym stanie prawnym aktu.  
3.2. Metryka pozostałych Dokumentów wchodzących w skład Zasobów Systemu powinna zawierać w 

szczególności następujące informacje: 
3.2.1. Autor Dokumentu, 
3.2.2. Tytuł Dokumentu, 
3.2.3. Data publikacji Dokumentu, 
3.2.4. Publikator Dokumentu (o ile taki istnieje). 
3.3. System powinien wyświetlać wszystkie daty wejścia aktu w życie. 
3.4. System powinien umożliwiać dokonanie oceny co do obowiązywania (akty oczekujące, akty obowiązujące, 

akty uchylone) następujących publikatorów aktów prawnych: 
3.4.1. Dziennik Ustaw, 
3.4.2. Monitor Polski, 
3.4.3. Dzienniki urzędowe, 
3.4.4. Dzienniki resortowe, 
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3.4.5. Wojewódzkie dzienniki urzędowe. 
3.5. System powinien posiadać mechanizm wewnętrznych odesłań między Zasobami Systemu w postaci 

aktywnych odnośników (hiperłączy) do powiązanych Dokumentów. Odnośniki powinny być wyróżnione w 
treści Dokumentów w widoczny sposób. Mechanizm wewnętrznych odesłań powinien obejmować w 
szczególności następujące relacje pomiędzy Dokumentami: 

3.5.1. „Zmiana”, 
3.5.2. „Sprostowanie”, 
3.5.3. „Zmiana wynikająca z”, 
3.5.4. „Uchylenie”, 
3.5.5. „Wykonanie” („podstawa prawna”), 
3.5.6. „Wprowadzenie”,  
3.5.7. „Interpretacja”, 
3.5.8. „Odesłanie”, 
3.5.9. „Implementacja”. 
3.6. System powinien umożliwiać przeglądanie historii zmian w aktach prawnych, które zaszły od momentu ich 

uchwalenia/wydania do czasu ostatniej Aktualizacji Systemu, m.in. data uchwalenia, data zmiany oraz zakres 
zmian.  

3.7. System powinien posiadać co najmniej następujące spisy porządkujące Zasoby Systemu: 
3.7.1. Tematyczny indeks haseł występujących w Dokumentach, 
3.7.2.  Alfabetyczny skorowidz przedmiotowy grupujący Dokumenty pod względem tematycznym. 
3.8. Alfabetyczny skorowidz przedmiotowy wymieniony w pkt. 3.7 powinien być osobny dla różnych Typów 

Dokumentów. 
3.9. Akty prawne z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników resortowych, aktów Unii Europejskiej, 

dzienników wojewódzkich, pomników prawa, komentarzy, monografii oraz orzeczeń powinny posiadać spis 
treści. 

3.10. System powinien prezentować kalendarium zmian prawa zawierające w szczególności: 
3.10.1. Akty wchodzące w życie, 
3.10.2. Akty zmieniane, 
3.10.3. Akty tracące moc, 
3.10.4. Akty ogłoszone. 
3.10.5. Akty ujednolicone. 
3.11. System powinien umożliwiać tworzenie własnych zestawów potrzebnych Dokumentów poprzez zarządzanie 

zbiorem tzw. Ulubionych. 

4. Wymagania funkcjonalne – praca z Zasobami Systemu 
4.1. System powinien umożliwiać wyświetlanie fragmentów Dokumentów tworzących Zasoby Systemu poprzez 

wybór właściwych jednostek redakcyjnych Dokumentu w spisie treści. 
4.2. System powinien posiadać możliwość przeglądania stanu prawnego na wybrany dzień przez Użytkownika 

Systemu dla aktów prawnych z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników resortowych, aktów Unii 
Europejskiej oraz dzienników wojewódzkich.  

4.3. System powinien oferować porównywanie treści poszczególnych wersji aktów prawnych, o których mowa w 
punkcie poprzedzającym, na poziomie poszczególnych jednostek redakcyjnych, którego wynikiem powinno 
być wyróżnienie zmian w porównywanych wersjach aktu prawnego. 

4.4. System powinien udostępniać instrukcję obsługi dla Użytkownika Systemu, zawierającą opis Systemu oraz 
czynności, jakie Użytkownik Systemu może wykonać w trakcie korzystania z Zasobów Systemu. Instrukcja 
obsługi powinna posiadać spis treści ułatwiający poruszanie się po jej tematach. 

5. Wymagania funkcjonalne – wyszukiwanie w Zasobach Systemu 

5.1. System powinien posiadać możliwość przeszukiwania Zasobów Systemu wg następujących metod: 
5.1.1. Wyszukiwanie proste na podstawie słowa lub frazy, którego wynikiem powinna być lista Dokumentów 

zawierających co najmniej jedno wystąpienie pojedynczego słowa lub słowa frazy w treści (warunek typu 
„LUB”); 

5.1.2. Wyszukiwanie rodzajowe, którego wynikiem powinna być lista aktów prawnych mających związek z 
wyszukiwanym zagadnieniem; 

5.1.3. Wyszukiwanie zaawansowane ze wskazaniem na typ wyszukiwania: (1) wyszukiwanie wszystkich słów, (2) 
wyszukiwanie zbieżne obejmujące istniejące odmiany słowa, (3) wyszukiwanie fraz składających się z wielu 
słów; 

5.1.4. Wyszukiwanie zaawansowane ze wskazaniem na miejsce wyszukiwania: (1) wyszukiwanie w treści i tytule 
Dokumentów, (1) wyszukiwanie w tytułach Dokumentów, (3) wyszukiwanie w treści Dokumentów; 

5.1.5. Wyszukiwanie zaawansowane ze wskazaniem na zakres wyszukiwania: (1) wyszukiwanie we wszystkich 
Dokumentach, (2) wyszukiwanie według Typu Dokumentu; 

5.1.6. Wyszukiwanie zaawansowane w wersjach aktów prawnych; 
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5.1.7. Wyszukiwanie zaawansowane względem jednostek redakcyjnych aktu prawnego pozwalające m.in. zawęzić 
listę opracowań, o których mowa w pkt. 2.6.1. – 2.6.12., do poszczególnych jednostek redakcyjnych 
(paragrafy, ustępy, punkty itp.). 

5.2. W wyniku wyszukiwania poszukiwane słowo / fraza powinny być wyróżnione w treści Dokumentów,  
w których to hasło występuje, np. kolorem. 

5.3. System powinien udostępniać wyszukiwarkę bazy adresowej instytucji na podstawie słowa lub frazy. 

6. Wymagania funkcjonalne – przetwarzanie Dokumentów 
6.1.   System powinien zezwalać na następujące czynności związane z przetwarzaniem Dokumentów: 
6.1.1. Drukowanie z poziomu interfejsu Użytkownika Systemu treści Dokumentów, 
6.1.2. Drukowanie informacji wybranych przez Użytkownika Systemu, 
6.1.3. Eksport treści Dokumentów do pliku w formacie edytowalnym w edytorze tekstu Microsoft Word (wersja 

2003 i wyższe), 
6.1.4. Wypełnianie wzorów i formularzy poprzez: 

- pobranie i zapisanie pliku wzoru lub formularza na dysku stacji roboczej Użytkownika Systemu w wskazanej 
lokalizacji i uruchomienie w zainstalowanym edytorze tekstu, 

- uruchomienie wzoru lub formularza w oknie systemowym przeglądarki internetowej jako instancji edytora 
tekstu Microsoft Word (wersja 2003 i wyższe), zainstalowanego na stacji roboczej Użytkownika Systemu. 

6.1.5. Kopiowanie tekstu Dokumentów z zachowaniem formatowania do schowka (pamięci podręcznej), 
umożliwiające przeniesienie tekstu Dokumentu poza System. 

7. Wymagania pozafunkcjonalne – Dostęp do Systemu 

7.1.  Dostęp do Systemu (w technologii WWW) dla Użytkowników Systemu winien być realizowany z 
wykorzystaniem następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 11 i wyższych, 
Mozilla Firefox i Google Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wersje wstecz, bez konieczności 
instalowania dodatkowego. oprogramowania. 

7.2.  System powinien działać prawidłowo na stacjach roboczych Użytkowników  Systemu o następujących 
parametrach: procesory Intel/AMD min.  Dual Core i wyższe, pamięć RAM 4 GB i więcej, systemy operacyjne 
MS WINDOWS min. Windows 7 (32 bit i 64 bit) i wyższe. 

8. Wymagania pozafunkcjonalne – interfejs graficzny Użytkownika Systemu 

8.1.    Interfejs Użytkownika Systemu powinien mieć możliwość jednoczesnej pracy z min. 2 Dokumentami 
poprzez mechanizm otwierania kolejnych Dokumentów w nadrzędnym oknie systemowym.  

8.2. Interfejs Użytkownika Systemu powinien cechować się jednolitym sposobem wyświetlania Dokumentów 
pod względem obszaru (lokalizacji w interfejsie) oraz prezentacji treści. 

8.3. Interfejs Użytkownika Systemu powinien cechować się zachowaniem jednolitego obszaru wyświetlania 
opcji menu oraz przycisków funkcyjnych, elementów graficznych dla Dokumentów tego samego typu, 
wielkości czcionki oraz kolorów. 

8.4. Interfejs Użytkownika Systemu powinien cechować się jednolitym sposobem poruszania pomiędzy 
Dokumentami pod względem umiejscowienia odnośników do Dokumentów oraz sposobu wyświetlania 
Dokumentów powiązanych.  

8.5. Interfejs Użytkownika Systemu powinien być wyświetlany w języku polskim. 

9. Wymagania pozafunkcjonalne – zawartość strony głównej 
9.1. Zawartość strony głównej, widocznej po prawidłowym zalogowaniu Użytkownika Systemu, powinna 

obejmować: 
9.1.1. Odnośnik do najnowszych aktów prawnych, które zostały uchwalone / wydane od czasu ostatniej 

Aktualizacji Systemu, 
9.1.2. Odnośnik do publikatorów aktów prawnych wymienionych w pkt. 2.1 do 2.4, orzeczeń i tez piśmiennictwa 

jurysprudencji wymienionych w pkt. 2.5 do 2.6.  
9.1.3. Wyszukiwarkę Zasobów Systemu opisaną w pkt 5. 

10. Wymagania pozafunkcjonalne – czas trwania sesji Użytkownika Systemu 
10.1. Opcja automatycznego wylogowania z Systemu winna zezwalać na utrzymanie sesji Użytkownika Systemu 

przez 30 minut (czas od ostatniej aktywności Użytkownika Systemu). 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Procedura odbioru Systemu 
 

1. Dostawca, po zakończeniu szkolenia Grupy Liderów, zgłosi w formie pisemnej na adres email: 
wi@powiat.poznan.pl, gotowość Systemu do odbioru. 

 
2. Po odebraniu zgłoszenia gotowości Systemu do odbioru, Zamawiający w terminie do 5 dni wykona testy 

Systemu weryfikujące jego zgodność z Opisem wymagań dla Systemu Informacji Prawnej zawartym w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 
3. W przypadku uznania przez Zamawiającego zgodności Systemu z Opisem wymagań dla Systemu Informacji 

Prawnej zawartym w załączniku nr 1, strony podpiszą Protokół odbioru Systemu. 
 

4. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego wystąpienia błędów, Zamawiający przekaże Dostawcy swoje 
ewentualne uwagi do Systemu, w formie pisemnej na faks nr ………………………….. lub adres 
email………………………………………..….. Wówczas, strony sporządzą i podpiszą protokół uwag, na realizację 
których Dostawcy przysługuje 7 dni.  

 
5. W przypadku wystąpienia błędów, po ich usunięciu Dostawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia 

gotowości Systemu do odbioru, a Zamawiający powtarza czynności opisane w pkt. 2, 3 i 4. Jeżeli 
Zamawiający ponownie stwierdzi wystąpienie błędów, za czas ich usuwania przez Dostawcę, Zamawiający 
naliczy kary umowne zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

 
6. W przypadku trzeciego stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia błędów, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania dodatkowo kary umownej w 
wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU SYSTEMU - (WZÓR) 
 
Dnia ............................ w Starostwie Powiatowym w Poznaniu  odbioru funkcjonalnego Systemu, udostępnionego na 
podstawie umowy nr …………………………………….. z dnia ............................................ 
 
Odbioru dokonała komisja w składzie: 
 
Ze strony Zamawiającego: 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

Ze strony Dostawcy: 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

 
Pkt. 1 

Komisja potwierdza, udostepnienie Systemu określonego ww. umową.  
 

Pkt. 2 

Komisja potwierdza, że System spełnia wymagania określone w ww. umowie. 

 
Pkt. 3 

Z dniem podpisania niniejszego protokołu, komisja nie wnosi zastrzeżeń do udostępnionego Systemu, z wyłączeniem 
opóźnienia, które wynosi …….. dzień/dni. 

 
 

 
Protokół podpisali: 

 
 

Ze strony Zamawiającego:     Ze strony Dostawcy: 

 

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

 

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

 

...................................................     ................................................... 
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Załącznik nr 4 do umowy 
Wytyczne dla szkoleń 

  
W ramach realizacji umowy Zamawiający wymaga przeprowadzenia dedykowanych szkoleń dla:  

 Grupy Liderów, 
 Użytkowników Systemu. 
 

Szkolenie dla Grupy Liderów będzie obejmowało wszystkie funkcje Systemu wyszczególnione w Opisie wymagań dla 
Systemu Informacji Prawnej zawartym załączniku nr 1 do niniejszej umowy, łącznie z funkcjami administracyjnymi 
opisanymi w wymaganiach poza funkcjonalnych. Szkolenie przeprowadzone zostanie w lokalizacji Zamawiającego dla 
nie więcej niż 12 osób w przedziale na grupy 6 osobowe. Szkolenie każdej grupy będzie trwało nie mniej niż 7 godz. 
(w cyklu – 1 szkolenia dziennie).   
 
Szkolenia dla Grupy Liderów zostaną przeprowadzone w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.  
 
Szkolenia dla Użytkowników Systemu będzie obejmowało wszystkie funkcje Systemu wyszczególnione w Opisie 
wymagań dla Systemu Informacji Prawnej zawartym w załączniku  
nr 1 do niniejszej umowy opisane jako wymagania funkcjonalne. Szkolenia przeprowadzone zostaną w lokalizacji 
Zamawiającego dla nie więcej niż 400 osób w podziale na grupy  
25-osobowe. Szkolenie każdej grupy będzie trwało nie mniej niż 3 godz. (w cyklu – 2 szkolenia dziennie).  
 
Szkolenia dla Użytkowników Systemu zostaną przeprowadzone w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. Podstawą 
organizacji szkolenia Użytkowników Systemu będzie opracowany przez Zamawiającego Harmonogram szkoleń. 
Harmonogram musi być zaakceptowany przez obie strony Umowy przed rozpoczęciem szkoleń. 
 
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 
 
Szkolenie odbywać się będzie z wykorzystaniem rzeczywistego dostępu do aktualnej na dzień szkolenia wersji Systemu 
w Sieci Internetowej.  
 
Dostawca zapewni na swój koszt materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia. Materiały szkoleniowe 
powinny być przygotowane w postaci konspektu.  
 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przeprowadzonych szkoleń Strony uzgodnią sposób 
dalszego postępowania, co może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych szkoleń, których czas 
trwania nie może skutkować przedłużeniem terminu o którym mowa w pkt. 5 o więcej niż 5 dni. 
 
Po zakończeniu szkoleń Dostawca i Zamawiający podpiszą Protokół Odbioru Szkoleń, którego wzór stanowi załącznik 
nr 5. 
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Załącznik nr 5 do umowy  

 
PROTOKÓŁ ODBIORU SZKOLEŃ - (WZÓR) 

 
Dnia ............................ w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dokonano odbioru szkoleń, przeprowadzonych na 

podstawie umowy nr ……………………….……….. z dnia ............................................ 

 
Odbioru dokonała komisja w składzie: 
 
Ze strony Zamawiającego: 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

Ze strony Dostawcy: 

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

 
Pkt. 1 

Komisja potwierdza, że szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z  ww. umową.  
 

Pkt. 2 

Z dniem podpisania niniejszego protokołu, komisja nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonych szkoleń (co do zakresu i 
jakości), z wyłączeniem opóźnienia, które wynosi …….. dzień/dni. 

 
 

 
Protokół podpisali: 

 
 

Ze strony Zamawiającego:    Ze strony Dostawcy: 

 

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

 

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

 

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

 


