
Ogłoszenie o zamówieniu 
Usługi

Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w
Płocku

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611038403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 243665400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Wyższa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w
Płocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-390d5039-5761-11eb-8c05-9e31c4111ebc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001281/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-18 13:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze”
POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego
POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mazowiecka.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a. stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c.
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty
w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
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Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia@mazowiecka.edu.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowienia@mazowiecka.edu.pl .
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny
być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.Wśród formatów
powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbrs .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.Pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.Podczas
podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,b) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
trwania projektu,e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp, a. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:- na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**- na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;b. nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli
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w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.MB.232.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 841463,41 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów -
Systemu, w szczególności:1) zaprojektowanie Systemu,2) dostawa licencji do Systemu,3)
instalacja i wdrożenie Systemu,4) szkolenia,5) zapewnienie utrzymania, wsparcia i serwisu
Systemu na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.Celem przedsięwzięcia jest
zbudowanie jednolitego, bezpiecznego i niezawodnego systemu elektronicznego zarządzania
przepływem dokumentów, wspierającego statutowe zadania Uczelni poprzez spełnianie, co
najmniej, następujących funkcji:a) elektronicznego systemu kancelaryjnego do obsługi
korespondencji Uczelnianej wewnętrznej i zewnętrznej, zintegrowanego z platformą ePUAP i
wykorzystywanymi przez Uczelnię aplikacjami w tym ESP,b) elektronicznej platformy dla
realizacji, przy zminimalizowanym udziale dokumentów w formie papierowej, obiegu
dokumentów zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej i innych Instrukcji organizacyjnych
Uczelni, a także w zakresie działania Archiwum Uczelni, współdzielenia zadań i pracy grupowej
oraz realizacji zdefiniowanych procedur w działalności Uczelni, w tym integrację systemów
istniejących z projektowanym,c) elektronicznego archiwum Uczelni.Opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Dziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.2. Ocenie ofert
podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis
sposobu oceny ofert:kryterium „Cena”(C):a) znaczenie kryterium - 60 pkt;b) opis sposobu oceny ofert
według kryterium „Ceny”: L cena = (C min / C) x 60 pkt gdzie:L cena - liczba uzyskanych punktów dla
kryterium „Cena” ocenianej ofertyC min - cena w ofercie z najniższą cenąC - cena w ofercie ocenianej
kryterium: „Gwarancja”(G)a) znaczenie kryterium - 30 pkt;b) opis sposobu oceny ofert według
kryterium „Gwarancja”: • gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 96 miesięcy
gwarancji, otrzyma 30 pkt,• gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 84
miesięcy gwarancji, otrzyma 20 pkt,• gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia
72 miesięcy gwarancji, otrzyma 10 pkt,• gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot
zamówienia 60 miesięcy gwarancji, otrzyma 0 pkt.kryterium: „Jakość”(J)a) znaczenie kryterium - 10
pkt;b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Jakość”: • gdy Wykonawca oświadczy, iż osoba
wskazana w ofercie do realizacji zamówienia jako koordynator projektu posiada doświadczenie we
wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w systemie szkolnictwa wyższego, otrzyma
10 pkt,• gdy Wykonawca oświadczy, iż osoba wskazana w ofercie do realizacji zamówienia jako
koordynator projektu nie posiada doświadczenia we wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu
dokumentów w systemie szkolnictwa wyższego, otrzyma 0 pkt,Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z
uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru:P= LC+LG+LJgdzie:P –
łączna liczba punktów,LC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,LG - liczba
punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”,LJ - liczba punktów przyznana ofercie
ocenianej w kryterium „Jakość”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 10,00
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej.4.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie
o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, którego przedmiotem było
zaprojektowanie, uruchomienie i wdrożenie systemu realizującego zadania elektronicznego
obiegu dokumentów w podmiocie publicznym dla minimum 80 użytkowników, co najmniej w
następujących obszarach funkcjonalnych:a) elektronicznego systemu kancelaryjnego do obsługi
korespondencji Uczelnianej wewnętrznej i zewnętrznej, zintegrowanego z platformą ePUAP i
wykorzystywanymi przez Uczelnię aplikacjami w tym ESP,b) elektronicznej platformy dla
realizacji, przy zminimalizowanym udziale dokumentów w formie papierowej, obiegu
dokumentów zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej i innych Instrukcji organizacyjnych
Uczelni, a także w zakresie działania Archiwum Uczelni, współdzielenia zadań i pracy grupowej
oraz realizacji zdefiniowanych procedur w działalności Uczelni, w tym integrację systemów
istniejących z projektowanym,c) elektronicznego archiwum Uczelni. 4.2. Wykonawca biorący
udział w postępowaniu musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował a) Osobą pełniącą
funkcje Koordynator projektu, uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, która w okresie
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert kierowała minimum 2 projektami, gdzie
przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, uruchomienie i wdrożenie systemu
realizującego zadania elektronicznego obiegu dokumentów z czego dwa z wyżej wskazanych
zamówień muszą mieć wartość minimum 250 000 zł brutto każdy,b) co najmniej 1 osobą będąca
ekspertem/konsultantem strategicznym, posiadająca doświadczenie obejmujące udział jako
osoba odpowiedzialna za dostosowanie i modyfikacje w minimum dwóch zamówieniach
oferowanego elektronicznego systemu obiegu dokumentów, każdy na kwotę co najmniej 250
000 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,c) co najmniej 1 osoba
mająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie użytkowania dostarczonego
elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
XIII. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych: 1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
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oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;2. wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
XII. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych: 1. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
2. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 12. Do oferty należy
dołączyć: 1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) Oświadczenie
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.4) W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp oraz w następującym zakresie lub przypadku: 1) terminu, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy
niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest
możliwe dotrzymanie pierwot-nego terminu wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki
wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest
unie-możliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy,2) w zakresie
funkcjonalności oferowanego systemu w stosunku do wymagań Zamawia-jącego wynikających z
dokumentów zamówienia lub oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy w toku realizacji Umowy
wdrożenie tych funkcjonalności okaże się zbędne dla Zamawiającego albo uzyskanie
możliwości objętych daną funkcjonalnością będzie możliwe przy zastosowaniu innych
rozwiązań;3) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wy-
tycznych dotyczących ich realizacji,4) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o
ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego
wykonania Umowy,2. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu Dedykowanego przez
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do składu wskazanego w ofercie są
możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego np. w przypadku zdarzeń
losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności,
a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba
wprowadzona do Zespołu Dedykowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy
musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy
przewidziane dla roli, którą będzie pełniła oraz w tym samym stopniu spełniać kryterium
pozacenowe.3. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka w myśl Ustawy na
stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-25
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,b)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego c)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, d)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu,e)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, a. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;b. nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIX.	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1.	Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.2.	Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.3.	Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:kryterium „Cena”(C):a)	znaczenie kryterium - 60 pkt;b)	opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”: L cena = (C min / C) x 60 pkt gdzie:L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej ofertyC min - cena w ofercie z najniższą cenąC - cena w ofercie ocenianej kryterium: „Gwarancja”(G)a)	znaczenie kryterium - 30 pkt;b)	opis sposobu oceny ofert według kryterium „Gwarancja”: •	gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 96 miesięcy gwarancji, otrzyma 30 pkt,•	gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 84 miesięcy gwarancji, otrzyma 20 pkt,•	gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 72 miesięcy gwarancji, otrzyma 10 pkt,•	gdy Wykonawca oświadczy, iż udzieli na przedmiot zamówienia 60 miesięcy gwarancji, otrzyma 0 pkt.kryterium: „Jakość”(J)a)	znaczenie kryterium - 10 pkt;b)	opis sposobu oceny ofert według kryterium „Jakość”: •	gdy Wykonawca oświadczy, iż osoba wskazana w ofercie do realizacji zamówienia jako koordynator projektu posiada doświadczenie we wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w systemie szkolnictwa wyższego, otrzyma 10 pkt,•	gdy Wykonawca oświadczy, iż osoba wskazana w ofercie do realizacji zamówienia jako koordynator projektu nie posiada doświadczenia we wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w systemie szkolnictwa wyższego, otrzyma 0 pkt,Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru:P= LC+LG+LJgdzie:P – łączna liczba punktów,LC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,LG - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”,LJ - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Jakość”.
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