
SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w post^powaniu o udzielenie zamowienia piiblicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostaw§ i wdrozenie systemu informatycznego wspomagaj^cego zarzgdzanie Strazq
Miejsk^ w Bialymstoku"

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711-1/18

Integraln^ cz^sc niniejszej SIWZ stanowi^:
□ Za^^cznik nr 1 - Wzor umowy wraz z opisem przedmiotu zamowienia
□ Za^^cznik nr 2 — Foimularz ofertowy
□ Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie wst^pne Wykonawcy dot. przestanek wykluczenia
□ Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie wst^pne Wykonawcy dot. spelniania warunkow udziaiu
□ Za^cznik nr 5 — Wzor zobowi^zania innego podmiotu
□ Za^cznik nr 6 - Informacja dot. grupy kapitalowej

Zatwierdzam:

Komendant Strazy Miejskiej

^Krzysztof Kolenda

Zamawiaj^cy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq si^ doktadnie z tresci^ niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkicli wymaganych informacji i dokumentow,
oraz przedlozenia oferty nie odpowiadaj^cej wymaganiom okreslonyin przez Zamawiajacego.



I. Nazwa oraz adres Zamawiaj^cego

Straz Miejska w Bialymstoku, ul. Skladowa 11,15-399 Biatystok

tel./fax: (85) 869 67 50
e-mail: strazm@um.bialystok.pl
godziny pracy; 7.00-15.00 od poniedziatku do pi^tku
adres strony intemetowej: http://smbip.um.bialvstok.pl/

II. Tryb udzielenia zamowienia

1. Niniejsze post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1579
z pozn. zm.), zwanej dalej „ustaw^ Pzp".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsz^ Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, zwan^
dalej „S1WZ", zastosowanie maj^ przepisy ustawy Pzp.

3. Wartosc zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc stosowania procedury „odwr6conej", o ktorej mowa w art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, dostawa, instalacja i wdrozenie systemu
informatycznego wspomagaj^cego zarz^dzanie Straz^ Miejsk^ w Bialymstoku, zwanego dalej
„Systemem", oraz swiadczenie ushig gwarancyjnych i uslug wsparcia technicznego.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) opracowanie projektu Systemu, tak aby rozwi^anie spetniato minimalne funkcjonalnosci
okreslone w Zat^czniku nr 1 do SIWZ,

2) instalacja, konflguracj^ i uruchomienie oprogramowania Systemu oraz integracj?
i optymalizacj? wszystkich elementow Systemu,

3) dostaw^ i konfiguracj? sprz^tu komputerowego, wg minimalnych parametrow okreslonych
w Zal^czniku nr 1 do SIWZ,

4) dostaw^ 12 sztuk radiostacji i ich integracj^ w Systemie, wg minimalnych parametrow
okreslonych w Zal^czniku nr 1 do SIWZ,

5) dostaw? 20 sztuk urz^dzeh mobilnych wraz z dedykowanym oprogramowaniem i ich
integracj? w Systemie, wg minimalnych parametrow okreslonych w Zal^czniku nr 1 do SIWZ,

6) migracj? danych z aktualnie uzywanego systemu w jednostce Straiy Miejskiej w Bialymstoku
do nowego Systemu w zakresie okreslonym przez Zamawiaj^cego,

7) przeprowadzenie niezb^dnych testow weryfikuj^cych prawidlowosc dzialania Systemu,
8) dostarczenie dokumentacji technicznej calego Systemu, instrukcji obslugi Systemu

(administratora i uzytkownika kohcowego) w j^zyku polskim oraz dokumentacji
powdrozeniowej,

9) przeprowadzenie szkoleh w zakresie administrowania i obslugi oprogramowania Systemu dla
4 administratorow oraz 16 u^kownikow wskazanych przez Zamawiaj^cego i w terminach
uzgodnionych z Zamawiaj^cym.

10) opracowanie koncepcji i wykonanie portalu intemetowego www.strazmieiska.bialvstok.pl
wraz z systemem zarz^dzania tresci^.



11) przeprowadzenie szkolenia z obstugi systemu zarz^dzania tresci^ portalu intemetowego
www.strazmieiska.bialvstok.pl wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dia 4
wybranych pracownikow wskazanych przez Zamawiajqcego i w terminach uzgodnionych z
Zamawiajqcym,

12) swiadczenie uslug gwarancyjnych wdrozonego Systemu przez okres minimum 12 miesi^cy od
daty odbioru koncowego,

13) swiadczenie wsparcia technicznego Systemu w okresie wdrozenia i trwania gwarancji za
pomoc^ profesjonalnych narz^dzi oraz zasobow ludzkich, w szczegolnosci: usuwanie bt^dow
oprogramowania, usuwanie awarii, doradztwo, konsultacje, aktualizowanie oprogramowania
do najnowszych wersji.

14) udzielenie minimum 24-miesi^cznej gwarancji na dostarczone urz^dzenia i sprz^t
komputerowy od daty odbioru koncowego,

15) udzielenie bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie Systemu.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia i warunki jego realizacji zawiera wzor umowy wraz
z zat^cznikami stanowi^cy Zal^cznik nr 1 do SIWZ.

4. Nazwa i kod zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72268000-1 Usiugi dostawy oprogramowania
72263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania
30236000-2 Rozny sprz^t komputerowy
80533100-0 Usfugi szkolenia komputerowego
72413000-8 Ustugi w zakresie projektowania stron WWW
72000000-5 Usiugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

intemetowe i wsparcia

IV. Termin ̂ konania zamowienia

1. Wykonawca Jest zobowi^ny dostarczyc i wdro^c System b?dqcy przedmiotem niniejszego
zamowienia nie pozniej niz 150 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowi^zany Jest swiadczyc ustugi gwarancyjne i wsparcia technicznego przez okres
minimum 12 miesi^cy od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.

V. Warunki udziahi w postfpowaniu

1. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si^ Wykonawcy, ktorzy spetniaj^ warunki dotycz^ce:

1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odr^bnych przepisow;

ZamawiaJ^cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej i fmansowej;

ZamawiaJ^cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

ZamawiaJ^cy uzna warunek za spelniony Jezeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a Jezeli okres prowadzenia dzialalnosci Jest krotszy
— w tym okresie, wykonal nale2ycie co najmniej dwa zamowienia o wartosci minimum
100 000 zl brutto kazde, ktorych przedmiotem byla dostawa i wdrozenie systemu
informatycznego, w tym Jedno zamowienie polegaj^ce na dostawie i wdrozeniu systemu



informatycznego wspomagaj^cego prac? stuzb miejskich, porownywalne z przedmiotem
zamowienia. Poprzez porownywalne rozumie si^ dostaw^ i wdrozenie systemu obejmuj^cego
minimum: system dyspozytorski (rejestrowanie i monitorowanie zdarzen oraz imprez
publicznych, system l^cznosci radiowej i komunikacja mobilna pomi^dzy stanowiskami
dyspozytorskimi a patrolami pieszymi i mobilnymi), rejestr spraw o wykroczenia, system
zarz^dzania magazynem sortow mundurowych).

W przypadku wykonywania i nie zakonczenia jeszcze realizacji zamowienia, Wykonawca
zobowi^zany jest podac na jak^ wartosc do momenta uplywu terminu sktadania ofert, umowa
zostata wykonana. Wartosc ta b?dzie brana pod uwag^ do oceny spetniania warunku.

VI. Podstawy wykluczenia

Z post^powania wyklucza si^ Wykonawcow w przypadkach okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Via. Podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Dodatkowo Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj^, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w post^powaniu
restrukturyzacyjnym Jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? Jego maj^tku tub
s^d zarz^dzil likwidacj? Jego maj^tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub ktorego upadlosc ogloszono, z wyj^tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci
zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s§du, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj^tku upadlego, chyba ze s^d zarz^dzil likwidacj?
jego maj^tku w tiybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz.
U. z2015r. poz. 233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2. ktory naruszyt obowi^zki dotycz^ce platnosci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj^cy jest w skanie wykazac za pomoc^ stosownych srodkow
dowodowych, z wyj^tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze Wykonawca
dokonal platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi^z^ce porozumienie w sprawie splaty
tych naleznosci.

VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw wst^pnie potwierdzaj^cych, ze Wykonawca

nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postfpowaniu

W celu wstfpnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w post^powaniu, Wykonawca sklada do ofertv:

1. Oswiadczenia wst^pne Wykonawcy - wg Zal^cznika nr 3 i Zal^cznika nr 4 do SIWZ.

2. Dokumenty, w szczegolnosci zobowi^ania, innych podmiotow do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezb^dnych zasobow na korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia -
zgodnie ze wzorem stanowi^cym Zal^cznik nr 5 do SIWZ (jezeli dotyczy):

1) zakres dost^pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcy, przy wykonywaniu

zamowienia publicznego,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.



Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidamie z podmiotem, ktory zobowiqzal si^ do udost^pnienia zasobow, za szkodf
poniesion^ przez zamawiaj^cego powstat^ wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudost^pnienie zasobow nie ponosi winy.

Vni. Wykaz oswiadczen lub dokumentow skladanych przez Wykonawc^ w
post^powaniu, na wezwanie Zamawiaiacego. w celu potwierdzenia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dotyczy oferty ocenionej
najwyzej)

1. Wykonawca sktada:

1) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzfdu skarbowego potwierdzaj^ce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem
terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca zawart
porozumienie zwtasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

2) zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeh
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzaj^cy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania
ofert, lub inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

3) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

(w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S^dowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, Zamawiaj^cy dla
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
skorzysta z dokumentow znajduj^cych si^ w ogolnie dost^pnych bazach danych).

2. Dokumenty podmiotow zagranicznych:

1) Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj^ce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplaceniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonanie decyzji wlasciwego organu -
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych
mowa powyzej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj^cym odpowiednio oswiadczenie



Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczyc, ziozone przed notariuszem lub przed
organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgl^du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem
terminu skladania ofert.

W przypadku w^tpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawcy maj^cego
siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej PolskieJ, Zamawiaj^cy
moze zwrocic si? do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotyczqcych przedtozonego dokumentu.

3. Zamawiaj^cy z^da od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych w ust. 1 pkt od 1) do 3). Zapisy w ust. 2 stosuje si? odpowiednio.

IX. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw skladanych przez Wykonawc? na wezwanie

Zamawiaiacego w celu potwierdzenia okolicznoSci, o ktorych mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dotyczy oferty ocenionej najwyzej)

Wykonawca sktada;

1. W zakresie warunku dotycz^cego zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz
zal^czeniem dowodow okreslaj^cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane
nale^cie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje b^dz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentow - oswiadczenie w^'konawcy.

X. Wykaz oswiadczen lub dokumentow skladanych przez Wykonawc? na wezwanie

Zamawiaiacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotyczy oferty ocenionej najwyzej)

Nie dotyczy.

XI. Wykaz innych dokumentow - niewymienionych w rozdzialach VII-X

1. W przypadku Wvkonawcow wspolnie ubieeaiacvch sie o udzielenie zamowienia

1) kazdy Wykonawca, w celu wst?pnego potwierdzenia, ze nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udziatu w post?powaniu, zobowi^zany jest zlo^c do oferty oddzielne Oswiadczenia
wst?pne Wykonawcy - wg Zat^cznika nr 3 i Zal^cznika nr 4 do SI WZ.

2) dokumenty, o ktorych mowa w rozdz. IX SIWZ sklada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spehiianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V ust. 1 pkt 3)
SIWZ.



Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, wraz z innymi wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w post^powaniu - zgodnie ze wzorem
stanowi^cym Zal^cznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca wraz ze ztozeniem
oswiadczenia zgodnie ze wzorem stanowi^cym Zal^cznik nr 6 do SIWZ, moze ztozyc
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do
zaktocenia konkurencji w post^powaniu.

XII. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzyc wykonywanie cz^sci zamowienia podwykonawcy.

1) Zamawiaj^cy ^da wskazania przez Wykonawc? cz^sci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzyc podwykonawcom i podania przez Wykonawc^ firm podwykonawcow.

2) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si^, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. I ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w post^powaniu, Wykonawca jest obowi^zany
wykazac Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj^cego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, jezeli Zamawiaj^cy, w sytuacjach
okreslonych w art. lOc-lOe ustawy Pzp, przewiduje inny spos6b porozumiewania

si? niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si? z Wykonawcami

1. W post?powaniu o udzielenie zamowienia wszelkie oswiadczenia, wnioski oraz informacje
Zamawiaj^cy oraz Wykonawcy mog^ przekazywac faksem lub drog^ elektroniczn^, za wyj^tkiem
oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentow wymienionych w Rozdz. VII-IX niniejszej SIWZ.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien postugiwac si? numerem
sprawy okreslonym w SIWZ.

3. Dokumenty w formie pisemnej przekazywane przez Wykonawc? powinny bye skladane na adres:

Straz Miejska w Bialymstoku, ul. Skladowa 11,15-399 Bialystok.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? drog^
elektroniczn^ powinny bye kierowane na adres e-mail: strazni@um.bialystok.pl, a faksem na nr
(85) 869 67 50.

5. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc^ faksu lub
w formie elektronicznej wymagaj^ na z^danie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ.

7. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do konca
dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert, Zamawiaj^cy udzieli
wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert.



Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po upfywie terminu, o ktorym mowa powyzej,
lub dotyczy udzielonych wyjasnieri, Zamawiaj^cy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiaj^cy przekazuje
Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodla zapytania i zamiesci na stronie
intemetowej: http://smbip.um.bialvstok.pl/

8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktorym
mowa w ust. 7.

9. W przypadku rozbieznosci pomi^dzy tresci^ niniejszej SIWZ, a tresci^ udzielonych odpowiedzi,
jako obowi^uj^c^ nalezy przyj^c tresc pisma zawieraj^cego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiaj^cego.

10. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

1) w sprawach merytorycznych: Ryszard Wnorowski, Igor Nikitin.
2) w sprawach proceduralnych: Ilona Flis-Bailey,

XTV. Wymagania dotycz^ce wadium

Zamawiajqcy nie wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium.

XV. Termin zwi^ania ofert^

1. Wykonawca b?dzie zwi^zany ofert^ przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania ofert^ rozpoczyna
si? wraz z uplywem terminu sktadania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzyc termin zwi^zania ofert^, na czas niezb?dny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego, z tym, ze ZamawiaJ^cy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uplywem terminu zwi^zania ofert^, zwrocic si? do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy Jednak niz 60 dni.

XVI. Opis sposobu przygotowywania ofert

I. Oferta musi zawierac nastepuiace oswiadczenia i dokumentv:

1) formularz ofertowy - Zal^cznik nr 2 do SIWZ,

2) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj^cy uprawnienie do podpisania oferty -
o ile upowaznienia nie wynikaj^ z innych dokumentow sktadanych w post?powaniu, w
przypadku gdy oferta zostata podpisana przez petnomocnika lub gdy oferta zostata ztozona
przez wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia zgodnie zart. 23
ustawy Pzp; petnomocnictwo powinno bye przedstawione w formic oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.

3) oswiadczenia wst?pne Wykonawcy - Zat^cznik nr 3 i Zal^cznik nr 4 do SIWZ,

4) dokumenty dotycz^ce innego podmiotu (Jezeli dotyczy):

a) oswiadczenia wst?pne innego podmiotu (wg Zatqcznika nr 3 i Zat^cznika nr 4 do SIWZ),

b) dokumenty, o ktorych mowa w rozdz. VII ust. 2 SIWZ,

c) petnomocnictwo - w przypadku, gdy dokumenty dotycz^ce innego podmiotu zostaty
podpisane przez petnomocnika.



2. Oferta musi bye napisana w j^zyku polskim, trwat^ i czyteln^ technik^ oraz podpisana przez
osob?(y) upowaznion4(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewn^trz i zaci^gania zobowiqzan
w wysokosci odpowiadaj^cej cenie oferty.

3. Dokumenty sporz^dzone w j^zyku obcym sWadane wraz z ttumaczeniem na j^zyk polski.

4. Wykonawca ma prawo zio^c tylko jedn^ ofert?, zawieraj^c^ jednq, jednoznacznie opisan^
propozycj?. Ztozenie wi^kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych
przez danego Wykonawcy.

5. Tresc ziozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi^ane z przy goto wan iem i ziozeniem oferty.
Zamawiaj^cy nie przewiduje zwrotu kosztow udziahi w post^powaniu.

7. Zaleca si?, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana koiejnymi numerami, a cata
oferta wraz z zat^cznikami byta w trwaiy sposob ze sob^ pol^czona (np. zbindowana, zszyta,
uniemozliwiaj^c jej samoistn^ dekompletacj?).

8. Poprawki iub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny bye parafowane
wiasnor?cznie przez osob? podpisuj^c^ ofert?.

9. Ofert? nalezy zlo^c w jednej kopercie, oznakowanej nazw^ Wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w nast?puj^cy sposob:

Straz Miejska w Biatymstoku, ul. Skladowa 11,15-399 Bialystok

Oferta w post?powaniu na „Dostaw? i wdrozenie systemu informatycznego
wspomagaj^cego zarz^dzanie Straz^ Miejsk^ w Biatymstoku*' (Znak sprawy:

SM.AL.2711-1/18)

Otworzyc na jawnym otwarciu ofert w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10.00.

10. Zamawiaj^cy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane
w post?powaniu o zamowienie publiczne s^ jawne i podiegaj^ udost?pnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyj^tkiem informacji stanowi^cych tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z pozn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mog^ one bye
udost?pniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowi^ tajemnic?
przedsi?biorstwa.

11. Zamawiaj^cy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi?biorstwa byly przez
Wykonawc? zlozone w oddzielnej wewn?trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsi?biorstwa", lub spi?te (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa oznaczac
b?dzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie niniejszego post?powania s^
jawne bez zastrzezen.

Uwaga:

Wykonawca zastrzegaj^c tajemnic? przedsi?biorstwa zobowi^zany jest wylmzac, tzn.
udowodnic w ziozonej ofercie, iz zastrzezone informacje stanowi^ tajemnic?
przedsi?biorstwa, np. poprzez zal^czenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodow.
Samo zabezpieczenie informacii poprzez wtozenie do oddzielnej kopertv i oznakowanie iako

czesc nieiawna ofertv nie iest wvstarczaiace do uznania przez Zamawiaiacego. ze

Wykonawca wvkazal dziatania ialde podial w celu zachowania noufnosci.

12. Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do ziozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy otr^ma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zlozone wg takich



samych zasad, jak sWadana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA".
Koperty oznaczone „ZMIANA" zostan^ otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostan^
dol^czone do oferty.

13. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac si^ z post^powania
poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia, wedhig tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposob b^d^
otwierane w pierwszej koiejnosci po potwierdzeniu poprawnosci post^powania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ziozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie b^d^ otwierane.

XVII. Miejsce oraz terrnin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiaj^cego przy ul. Sktadowej 11 w Bialymstoku, pokoj nr
304 (sekretariat), do dnia 09.04.2018 r. do godz. 9.45.

2. DecyduJ^ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu
oferty do Zamawiaj^cego, a nie data jej wystania przesytk^ pocztow^ czy kuriersk^.

3. Oferta zlozona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrocona Wykonawcy zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Otwarcie ofert nast^pi w siedzibie Zamawiaj^cego przy ul. Sktadowej 11 w Bialymstoku -
pok. nr 314, w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10.00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwot?, jak^ zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia.

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

8. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamiesci na stronie http://smbiD.um.biaivstok.pi/
informacje dotycz^ce:

a) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia,
b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyii oferty w terminie,
c) ceny oraz pozostaiych kryteriow oceny ofert.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca okresla cen^ reaiizacji zamowienia poprzez wskazanie w formuiarzu ofertowym
sporz^dzonym wg wzoru stanowi^cego Zal^cznik nr 2 do SIWZ l^cznej ceny ofertowej brutto za
reaiizacjf przedmiotu zamowienia.

2. L^czna cena ofertowa brutto musi uwzgi^dniac wszystkie koszty zwi^zane z reaiizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy okresionym
w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszi bye: podane i wyliczone w zaokrigieniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada
zaokrigienia - ponizej 5 naie^ kohcowk? pomin^c, powyzej i rowne 5 naiezy zaokr^giic w gor?).

4. Cena oferty winna bye wyrazona w zlotych polskich (PLN).

5. Jezeii zostanie ziozona oferta, ktorej wybor prowadzic b?dzie do powstania u Zamawiajicego
obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug. Zamawiaj^cy w
ceiu oceny takiej oferty doiiczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory



miaiby obowiqzek rozliczyc, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj^c ofert?, informuje
Zamawiaj^cego, czy wybor oferty b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku
podatkowego, wskazuj^c nazw? (rodzaj) towaru oraz usiugi, ktorych dostawa lub swiadczenie
b^dzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.

XIX. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si§ kierowal przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Za ofertf najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta zawieraj^ca najkorzystniejszy bilans punktow
w kryteriach, ktorym Zamawiaj^cy przypisat nast^puj^ce znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktow

Cena „Pc" 60% 60

Okres gwarancji i wsparcie techniczne „Pg" 10% 10

Czas usuni^cia bl^du krytycznego „Pu" 30% 30

RAZEM 100% 100

2. Sposob obliczenia punktow:

1) W ramach kryterium „Cena"

Pc= ( Cmin : Coc) X 60 pkt

gdzie:

Pc - ilosc punktow uzyskanych w kryterium „Cena"

Cmin - najnizsza cena brutto sposrod ofert niepodlegaj^cych odrzuceniu

Coc - cena brutto ocenianej oferty

2) W ramach kryterium „Okres gwarancji i wsparcie techniczne"

Ilosc punktow Pg zostanie przyznana wedtug nast^puj^cych zasad:

0 pkt - za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji i wsparcia technicznego
Systemu 12 miesi^cy od daty odbioru kohcowego

5 pkt — za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji i wsparcia technicznego
Systemu 24 miesi^cy od daty odbioru kohcowego

10 pkt - za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji i wsparcia technicznego
Systemu 36 miesi^cy od daty odbioru kohcowego

Za brak wskazanego okresu gwarancji i wsparcia technicznego w ofercie lub zaproponowanie
okresu ponizej 12 miesi^cy - oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tresci^ SIWZ
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Za zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji i wsparcia technicznego powyzej 36 miesi^cy
- oferta otrzyma 10 pkt.

3) W ramach kryterium „Czas usuni^cia bt^du krytycznego" (ostateczne rozwi^zanie problemu,
w okresie zadeklarowanej gwarancji)

Pt= ( Tmin I Toe) X 30 pkt



gdzie:

Pt - ilosc punktow uzyskanych w kryterium „Cena"
Tmin - najkrotszy czas usuni^cia W^du krytycznego sposrod ofert niepodlegaj^cych

odrzuceniu

Toe - czas usuni^cia W?du krytycznego zadeklarowany w ofercie ocenianej

Za brak wskazania w ofercie terminu usuni^cia bt^du krytycznego w okresie zadeklarowanej
gwarancji lub za zaproponowanie terminu usuni^cia bt^du krytycznego powyzej 96 godzin -
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tresci^ SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Calkowita liczba punktow, jak^ otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

P = Pc + Pg + Pt

gdzie:

P - catkowita liczba punktow,

Pc - ilosc punktow uzyskanych w kryterium „Cena"

Pq - ilosc punktow uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji i wsparcie techniczne"

Py- ilosc punktow uzyskanych w kryterium „Czas usuni^cia W^du krytycznego".

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach b^dzie liczona z dokladnosci^ do
dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsz^ ofert?.

Jezeli nie b?dzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl?du na to, ze dwie lub
wi?cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriow oceny ofert, Zamawiaj^cy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizsz^ cenq, a jezeli zostaly ziozone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ziozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiaj^cego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

XX. Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiadac b?dzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Osoby reprezentuj^ce Wykonawc? przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sob^
dokumenty potwierdzaj^ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
b?dzie wynikac z dokumentow zalqczonych do oferty.

3. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia Zamawiajqcy moze z^dac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulujqcej wspotprac? tych Wykonawcow.

4. Zamawiaj^cy przesle faxem lub poczt^ elektroniczn^ zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
Wykonawcom, ktorzy ubiegali si? o zamowienie.

5. Zawarcie umowy nast^pi wg wzoru Zamawiaj^cego.

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj^ negocjacjom.



XXI. Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiaj^cy b?dzie ̂ dac od Wykonawcy, ktorego oferta zostak wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezy wniesc naipozniei w dniu podpisania umowv.

3. Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy moze bye wniesione w nast^puj^cych
formach:

1) pieniqdzu,
2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z

tym ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz. U. z
2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).

4. Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wnoszone w formie pieni^znej Wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego:

Bank Pekao S.A.

20 1240 2890 1111 0010 4341 2504

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieni^dzu, zamawiaj^cy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiaj^cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni^dzu z odsetkami
wynikaj^cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni^dzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

6. W przypadku skkdania przez Wykonawcy zabezpieczenia w formie gwarancji (lub por^czeh),
gwarancja (lub por^czenie) powinna bye sporz^dzona zgodnie z obowi^uj^cym prawem i winna
zawierac nast^puj^ce elementy:

1) nazw^ daj^cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiaJ^cego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj^cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma bye zabezpieczona gwarancji (zgodnie z art. 147 ust. 2
ustawy Pzp),

3) kwot? gwarancji,
4) termin waznosci gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi^zanie gwaranta do zapkcenia kwoty gwarancji

na pierwsze pisemne z^danie ZamawiaJ^cego,
6) zapewnienie wykonalnosci na terenie RzeczypospoliteJ Polskiej,
7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporow w s^dzie wlasciwym dla siedziby ZamawiaJ^cego.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i por^czeh musi bye ono wystawione
na okres obejmujqcy wykonanie zamowienia oraz na okres r^kojmi za wady.

8. 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantuj^ce zgodne z umow^ wykonanie dostaw, zostanie zwrocone
lub zwolnione w ci^gu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez ZamawiaJ^cego za
nalezycie wykonane w protokole odbioru podpisanym przez obie strony umowy. Pozostala cz^sc
zabezpieczenia (30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione na poczet zabezpieczenia
roszczeh z tytuhj r^kojmi za wady) zostanie zwrocona w ci^gu 15 dni po uplywie okresu r^kojmi
za wady.

9. Zabezpieczenie sluiy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
1 pokryciu roszczeh z tytulu r^kojmi za wady przedmiotu umowy.



XXII. Istotne dia stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej

umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor

umowy, jezeli Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow§

w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

1. Wzor umowy stanowi Zal^cznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc wprowadzania zmian do tresci umowy w zakresie
wskazanym we wzorze umowy, o ktorej mowa w ust 1.

3. Zmiana postanowien umowy nast^puje w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Ziozenie oferty jest rownoznaczne z petn^ akceptacjq umowy przez wykonawcy.

XXIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przysluguj^cych Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamowienia

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miai interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz poniosi lub moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepisow ustawy Pzp, przysluguj^ srodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp jak dla post^powah ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przyshagujq rowniez
organizacjom wpisanym na list^, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawyPzp.

4. Skarga do s^du - zgodnie z przepisami art. 198a-198g ustawy Pzp.

XXIV. Inne postanowienia:

1. Zamawiaj^cy nie przewiduje udzielania zamowieh, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp;

2. Zamawiaj^cy nie przewiduje rozliczeh w walucie obcej.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz^sciowych.

5. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie maj^ przepisy ustawy Pzp
i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

komendawt
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