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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą 
Prawo zamówień publicznych”) zakup i wdrożenie użytkowych programów komputerowych: 
Kadry i Płace  

 
I. Zamawiający: 

Urząd Miejski w Radomiu  
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
 
REGON: 000516146     NIP: 796-000-97-07 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  Aneta Ćwiklińska, 
 tel.(0-48)     36-20-283,  
 tel/fax.(0-48)  36-20-289, 36-20-282 
 e-mail: a.cwiklinska@umradom.pl 

 

 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

1. bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 

2. http://www.bip.radom.pl   (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty 
dotyczące niniejszego przetargu) 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 72.21.00.00-0, 72.26.70.00-4, 48.43.00.00-1) 

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji oraz wdrożenie oprogramowania użytkowego ,,kadry 
– płace” wraz z trzyletnią opieką autorską. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

System obsługujący min. 3000 pracowników łącznie ze zleceniobiorcami i stypendystami. 

System powinien odpowiadać przepisom prawa powszechnie obowiązującego,  
a w szczególności tym, które dotyczą sfery związanej z zatrudnieniem pracowników oraz osób nie 
będących pracownikami lub zleceniobiorcami, uzyskującymi dochody i/lub świadczenia podlegające 
opodatkowaniu PDOF, ubezpieczeniom społecznym  
i zdrowotnym. 

System musi realizować funkcje:   

WYMAGANIA MERYTORYCZNE – KADRY – PŁACE 

Lp. Zakres 

1 Moduł musi służyć do prowadzenia ewidencji kadrowej w urzędzie, 
przechowywania i aktualizacji danych osobowych i zatrudnieniowych 
pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2 Moduł KADRY musi umożliwiać wykonywanie minimum następujących operacji 
i czynności: 

a) Ewidencjonowanie danych o pracowniku (dane podstawowe, kwalifikacje, 
rodzina, zdjęcia) 

b) Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu (dane podstawowe, realizowane 
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zadania, przebieg pracy, uprawnienia, dane do ZUS, oświadczenia, historia 
zatrudnienia), naliczanie stażu pracy (w latach, miesiącach, dniach) 

c) Ewidencjonowanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych 

d) Obsługę nieobecności 

e) Wprowadzanie planów urlopów 

f) Wprowadzanie planów etatów 

g) Ocenę pracowników 

h) Badania lekarskie 

i) Kary 

j) Sortowanie i filtrowanie wg danych o pracowniku, zatrudnieniu  
i wynagrodzeniu 

3 Z modułu KADRY musi być możliwość generowania minimum następujących 
raportów: 

a) Zestawienie podstaw opodatkowania wraz ilością i kwotą należnego podatku, 
raportów w zakresie zestawień imiennych, statystyki, dokumentów wydawanych 
pracownikowi, list pracowników, umów o pracę, angaży, list obecności, zestawień 
urlopowych, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zestawienie 
zaewidencjonowanych nieobecności, zaświadczenia do celów emerytalnych dla 
stypendystów sportowych, itp. 

b) Mechanizm służący do dokonywania różnego rodzaju analiz przekrojowych 
dotyczących kwalifikacji pracowników, składników angażu, przyjęć i zwolnień i 
wiele innych tworzonych na indywidualne życzenia użytkowników, min. średnie 
wynagrodzenie z podziałem na stanowiska, wydziały, średnie wynagrodzenie na 
stanowisku w urzędzie wg angażu 

4 Moduł do obsługi płac musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących 
przepisów  

5 Moduł PŁACE musi umożliwiać wykonywanie minimum następujących operacji i 
czynności: 

a) Obsługę danych płacowych w zakresie: 

– Zadłużenia 

– innych stałych potrąceń na podstawie oświadczenia pracownika 

– Zasiłki chorobowe (ustalenie zasiłku, korekty zasiłków), absencja chorobowa, 
naliczanie dziennych stawek 

– Wnioski premiowe 

– Przyporządkowanie do listy płac 

– Konto, urząd skarbowy 

b) Obliczanie list 

– Miesięczne listy płac 

– Listy dodatkowe (definiowanie dodatkowych list, wyliczanie listy dodatkowej, 
obliczanie premii, pobieranie zmiennych składników wynagrodzenia takich jak 
dodatków za godz. nocne z karty czasu pracy) 

– Umowy zlecenia (obliczanie, aktualizacja danych do ZUS) 

– Inne wypłaty 

– Naliczanie na potrzeby 13-ki następujących nieobecności: urlopy 
okolicznościowe, opieki ustawowe nad dzieckiem, inne nieobecności płatne 
i odliczenia od 13-ki 

c) Obsługę następujących kartotek: 

– Pracownicy Urzędu: 
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 Kartoteka wynagrodzeń pracowników i wg składników 

 Kartoteka podatkowa 

 Kartoteka ubezpieczeń pracowników urzędu. (ZUS) 

 Kartoteka zasiłkowa 

 Kartoteka kosztowa 

 Kartoteka pożyczek 

 Wykazy wynagrodzeń (m.in. wykaz rozliczeń ZUS, klasyfikacja budżetowa, 
imienny wykaz wynagrodzeń) 

– Osoby spoza Urzędu: 

 Kartoteka podatkowa 

 Kartoteka ubezpieczeń 

d) Zestawienia i wydruki 

– Listy płac (miesięczne listy płac, dodatkowe listy wypłat, inne tytuły wypłat) 

– Zestawienia płacowe zbiorcze, w tym w podziale na piony,  
w okresie, z poszczególnych typów list 

– Wydruki PIT oraz elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych PIT w formacie 
e-deklaracji 

– Zestawienia do ZUS i US (rozliczenia miesięczne) 

– Kartoteki roczne 

– Sprawozdania dla GUS 

– Analizy 

– Sygnalizowanie zmiany progu podatkowego oraz przekroczenia 30-krotności 
podstawy wymiaru składek ZUS. Możliwość wydruku miesięcznych wykazów 
osób, którym nie potrącono składek ZUS  
i składek na Fundusz Pracy z podaniem kwot podstaw  zwolnionych z poboru 
składek  

– Zaświadczenia o zatrudnieniu, o wynagrodzeniu 

e) Transmisja dokumentów ZUS do programu Płatnik (zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych) 

 
WYMAGANIA MERYTORYCZNE – MODUŁ DO OBSŁUGI SPRAW PRACOWNICZYCH 
 

Lp. Zakres 

1 Możliwość modelowania dowolnej struktury organizacyjnej (także wielu 
równoległych struktur). 

2 Możliwość wykorzystania używanej struktury do definiowania kolejnej, 
możliwość przyporządkowania poszczególnych komórek organizacyjnych do 
resortów zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu. 

3 Możliwość edycji i zmiany pojedynczych komórek struktury. 

4 Prowadzenie ewidencji stanowisk pracy. 

5 Możliwość grupowego przenoszenia stanowisk pracy i komórek organizacyjnych 
do innych komórek. 

6 Możliwość zdefiniowania tabeli stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych 
pracowników samorządowych oraz stawek zaszeregowania. 

7 Posiadanie ewidencji kodów zawodów. 
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8 Możliwość obsługi kadrowej dyrektorów jednostek podległych samorządowi 
(słownik: jb, zb, gp, jk, możliwość dodania innych). 

9 Możliwość rejestracji czasu pracy bez czytników i z czytnikiem dla wszystkich 
osób zatrudnionych, także w równoważnym czasie pracy kierowców. 

10 Możliwość ewidencji obecności w formie rocznej oraz miesięcznej karty ewidencji 
czasu w pracy dla poszczególnych pracowników. 

11 Możliwość definiowania dodatkowych rodzajów absencji wraz  
z możliwością ich rozliczenia:  
- urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, na żądanie, dodatkowych urlopów, 2 
dni opieki nad dziećmi oraz sygnalizowanie przez program ich wykorzystania. 

12 Możliwość edycji planu urlopu z wyszczególnieniem dni urlopu bieżącego, 
zaległego, dodatkowego, uzupełniającego. 

13 Automatyczne wyłączenie z okresu zatrudnienia okresów niewykonywania pracy 
(np. urlopy bezpłatne powyżej 30 dni). 

14 Możliwość rozliczania urlopów w dniach i godzinach także dla pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, osób niepełnosprawnych oraz 
zatrudnionych w równoważnym czasie pracy. 

15 Możliwość ewidencji i rozliczania ryczałtów samochodowych (umowa o ryczałt). 

16 Możliwość ewidencji odznaczeń. 

17 Możliwość ewidencji upoważnień udzielonych pracownikom  
(np. do wydawania decyzji administracyjnych, do udzielania urlopów). 

18 Możliwość ewidencji oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez 
pracowników, oświadczeń majątkowych oraz lustracyjnych. 

19 Możliwość zapisu wynagrodzenia zgodnie z jego strukturą (wynagrodzenie 
zasadnicze wg kategorii zaszeregowania, dodatek funkcyjny wg stawki 
w wysokości procentowej od najniższego wynagrodzenia w I kategorii 
zaszeregowania, dodatek specjalny  
i stażowy, premia). 

20 Możliwość automatycznego naliczania dodatku funkcyjnego (procentowe 
naliczenie od najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania, 
określonej w tabeli wynagrodzeń pracowników samorządowych). 

21 Możliwość w przypadku realizacji podwyżki automatycznego rozbicia kwoty 
ogólnej podwyżki na poszczególne składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, ewentualnie dodatek funkcyjny). 

22 Przechowywanie danych o pracownikach, emerytach, rencistach, stażystach, 
praktykantach. 

23 Możliwość edycji i wydruku list do podwyżek. 

24 Możliwość edycji danych niezbędnych do sprawozdań,  
Z-03, Z-06 (GUS), Z-05, Z-12 i innych kadrowo-płacowych. 

25 Automatyczne ustalanie daty nabycia uprawnień do dodatku stażowego, nagrody 
jubileuszowej. 

26 Posiadanie mechanizmów okresowej oceny pracowników (rok, poziom oceny, 
uwagi). 

27 Możliwość analizowania stanów zatrudnienia (stany dzienne, miesięczne, roczne 
– średnie i przeciętne), stany zatrudnienia zawierające następujące dane: w 
rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne: stan na dany dzień wg limitu 
etatów, faktyczne zatrudnienie w etatach i w osobach oraz wakaty, 
przekroczenia  
i dodatkowo osoby zdjęte ze stanu a przebywające na długotrwałych urlopach 
bezpłatnych, wychowawczych  
i świadczeniach rehabilitacyjnych. 
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28 Możliwość przygotowania sprawozdań o zatrudnieniu, świadectw pracy, umów 
o pracę, pism rozwiązujących umowę o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu oraz 
innych 
– w oparciu o bazę danych i predefiniowane szablony. 

29 Posiadanie modułów opcjonalnych, zintegrowanych z modułami podstawowymi, 
pozwalającymi na: 

a) Planowanie, administrowanie oraz zarządzanie szkoleniami pracowników Urzędu; 

b) Ewidencjonowanie badań lekarskich i przypominanie o terminach. 

c) Sygnalizowanie wykorzystania zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni i 182 dni, 
14 dni z tytułu opieki nad dorosłym członkiem rodziny, 60 dni z tytułu opieki nad 
dzieckiem do lat 14,  

30 Automatyczne powiadamianie o zbliżających się terminach (np. badań lekarskich, 
powrotu z urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, 
świadczenia rehabilitacyjnego, kończącej się służbie przygotowawczej, 
kończącym się dodatku specjalnym, kończących się umowach na okres próbny, 
czas określony, zastępstwa, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych itd.). 

31 Możliwość samodzielnego definiowania przez użytkownika o jakich zdarzeniach  
– z udostępnionej przez administratora grupy zdarzeń 
– i z jakim wyprzedzeniem ma być powiadamiany. 

32 Posiadanie mechanizmów grupowej edycji danych  
(np. zmiana podstawy wynagrodzenia dla określonej, wybranej grupy 
pracowników, zwolnienia pracowników). 

33 Możliwość edycji listy obecności. 

34 Posiadanie modułów opcjonalnych, zintegrowanych z modułami dodatkowymi 
pozwalającymi na: 

a) Realizację naboru wynikającego z ustawy o pracownikach samorządowych. 

b) Realizację zadań stanowiska ds. socjalnych (wzory dokumentów, rozliczenie 
funduszu socjalnego). 

35 Możliwość tworzenia grafików czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w 
systemie zmianowym. 

36 Możliwość ewidencji godzin nadliczbowych płatnych i do odbioru oraz 
sygnalizowanie przekroczenia rocznego limitu godzin nadliczbowych. 

37 Możliwość ewidencjonowania nieobecności płatnych i niepłatnych (np. delegacji, 
szkoleń, zwolnienia do udziału w sprawach sądowych). 

38 Sygnalizowanie przez program nabycia uprawnień do zwiększonego wymiaru 
urlopu wypoczynkowego a także sygnalizowanie zmiany należnego urlopu (np. 
przy pierwszej pracy lub umowie na zastępstwo). 

39 Sygnalizowanie przekroczenia wykorzystania urlopu wypoczynkowego. 

40 Możliwość ewidencjonowania krótkich urlopów bezpłatnych bez konieczności 
wyłączania z ciągłości stażu pracy. 

41 Zestawienie osób znajdujących w okresie ochronnym  
oraz kwalifikujących się do przejścia na emeryturę, tworzenie list dla osób 
posiadających emeryturę lub rentę. 

42 Zestawienie osób uprawnionych do dodatkowych urlopów z tytułu posiadania 
orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. 

43 Zestawienie osób posiadających inny kod tytułu ubezpieczenia ZUS niż 01 10 00 
z uwzględnieniem ich kodu ubezpieczenia, możliwość edycji oraz wydruku listy 
osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w uwzględnieniem 
stopnia oraz okresem, na który zostało przyznane. 

44 Zestawienie: Rejestr szkoleń pracowników wg komórek organizacyjnych 
zawierający: liczbę porządkową, nazwisko i imię, temat szkolenia, data szkolenia, 
koszt, ocena efektywności szkolenia przez pracownika i ocena efektywności 
szkolenia przez pracodawcę. 
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45 Zestawienie osób zatrudnionych na zastępstwo z uwzględnieniem komórki 
organizacyjnej, osoby którą zastępuje, daty zatrudnienia, miejsca na orientacyjną 
datę powrotu zastępowanej osoby. 

46 Sygnalizowanie o zbliżającym się terminie konieczności poinformowania 
pracownika o zmianie warunków zatrudnienia (np. okres wypowiedzenia, wymiar 
urlopu). 

47 Zestawienie osób przyjętych i zwolnionych w danym miesiącu. 

48 Lista osób zatrudnionych na czas określony, próbny wg stanu na dany dzień  
zawierająca datę zakończenia umowy. 

49 Przeciętny stan zatrudnienia na: dany dzień, miesięczny, kwartalny oraz roczny w 
etatach i w osobach. 

50 Możliwość tworzenia list pracowników danej komórki organizacyjnej   
z uwzględnieniem, np.  stanowiska, nazwy referatu, wykształcenia, daty 
urodzenia, składników wynagrodzenia takich jak: płaca zasadnicza, dodatek 
stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny. 

51 Miesięczny wydruk zmieniających się w danym miesiącu wysokości dodatków 
stażowych. 

52 Miesięczny wydruk przypadających do wypłaty nagród jubileuszowych. 

53 Lista pracowników danej komórki organizacyjnej zawierająca stanowiska i 
aktualne składniki wynagrodzenia oraz rubryki na planowane podwyżki 
poszczególnych składników wynagrodzenia. 

54 Możliwość wydruku aktualnego angażu i historii angaży. 

55 Możliwość wydruku zaświadczenia o zatrudnieniu z możliwością edycji. 

56 Możliwość tworzenia druków zgłoszeniowych do ZUS i transmisja ich do 
programu Płatnik. 

57 Możliwość miesięcznych wydruków zestawień osób kwalifikujących się do badań 
okresowych. 

58 Możliwość tworzenia analiz poszczególnych składników wynagrodzenia: 
przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia brutto z podziałem 
na stanowiska, komórki organizacyjne oraz resorty. 

59 Możliwość wydruku i transmisji do Worda i Excela danych osobowych, nr konta, 
adresu zamieszkania, wykształcenia i innych danych.  

60 Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa: wprowadzanie pożyczek, rat 
pożyczki, wpisowego, wkładów podstawowych, żyrantów, daty rozpoczęcia 
spłaty pożyczki, zawieszeń w spłacie oraz możliwość tworzenia różnego rodzaju 
analiz np.: dotyczących osób żyrujących, stanu spłaty pożyczki, historii pożyczek, 
listy członków PKZP. 

61 Zestawienie osób posiadających dodatek specjalny z uwzględnieniem wysokości 
oraz datą na jaką został przyznany. 

62 Zestawienie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, 
bezpłatnych oraz świadczeniu rehabilitacyjnym. 

63 Moduł dotyczący służby przygotowawczej: data rozpoczęcia służby, zakończenia 
oraz data egzaminu. Powiadamianie o kończącej się służbie przygotowawczej. 

 
WYMAGANIA MERYTORYCZNE – MODUŁ DO OBSŁUGI SPRAW PŁACOWYCH 
 

Lp Zakres 

1 Ewidencja danych pracownika niezbędnych do przetwarzania w celu naliczania 
wynagrodzenia oraz rozliczenia z ZUS-em i z urzędem skarbowym (również dane 
o urzędzie skarbowym i kontach bankowych pracownika – pobieranie z modułu 
kadrowego). 

2 Definiowanie poszczególnych składników płacowych, obliczanie tych składników, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3 Obliczanie wynagrodzenia dla pojedynczego pracownika, wybranej grupy (np. 
wszystkich dyrektorów), możliwość sporządzenia kilku głównych list płac dla 
wybranych grup pracowników, wg wcześniejszego przyporządkowania ich do 
konkretnej listy, lub sporządzenie w programie jednej listy głównej z możliwością 
rozbicia jej wydruku wg grupy osób. 

4 Możliwość samodzielnego wprowadzania i definiowania nowych składników na 
listy płac. 

5 Naliczenie wynagrodzenia w przypadku zmiany składników wynagrodzenia 
w trakcie miesiąca. Wyrównanie wynagrodzeń  
i zasiłków przy zmianie stawek wynagrodzeń  z datą wsteczną. 

6 Naliczanie wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w trakcie miesiąca. 

7 Przeliczanie wynagrodzenia do urlopu przy zmianie składników wynagrodzenia 
oraz przy zmiennych składnikach wynagrodzenia. 

8 Automatyczne naliczanie dodatku stażowego. 

9 Naliczanie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i nocne (pobierając ich liczbę i 
wysokość dopłaty z karty czasu pracy) 

10 Naliczanie podstawy rocznego wynagrodzenia dodatkowego (,,trzynastki'') i 
sporządzanie list wypłat. 

11 Naliczanie innych składników zmiennych wynagrodzenia  
(np. prowizja). 

12 Wyliczanie podstaw do wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych (bez dodatku stażowego, ponieważ stażowy jest 
wypłacany w 100 %, obok zasiłku) wraz z ich wydrukiem ( załącznik do ZLA) oraz 
naliczanie tych zasiłków. Czynność ma być wykonywana indywidualnie dla 
każdego pracownika przed liczeniem list płac.  

13 Wyliczanie podstaw do zasiłku macierzyńskiego (w tym przypadku dodatek 
stażowy wchodzi do podstawy naliczenia) wraz z ich wydrukiem (załącznik do 
ZLA). oraz naliczanie tego zasiłku. Czynność ma być wykonywana indywidualnie 
dla każdego pracownika przed liczeniem list płac. 
Załącznik do ZLA- wydruk składników przyjętych do ustalenia podstaw zasiłków 
ZUS z rozbiciem na poszczególne miesiące uwzględniane w podstawie 
chorobowej  w ujęciu brutto, netto z zaznaczeniem %  potraconych składek ZUS. 

14 Rozliczanie dodatku stażowego pomiędzy wynagrodzenie (albo zasiłek 
chorobowy) a zasiłek macierzyński, w przypadku, gdy macierzyński wypada w 
trakcie miesiąca. 

15 Przy liczeniu podstaw do zasiłków – uwzględnianie zmiany stawek 
z wyrównaniem wstecz. 

16 Przeliczanie ,,trzynastki” do podstawy naliczania zasiłków (uzupełnianie). 

17 Uwzględnianie umów zleceń (w trakcie ich trwania) w podstawie do naliczania 
pracownikowi wynagrodzenia chorobowego. 

18 Ewidencja nieobecności do rozliczania wynagrodzeń: 

a) Choroba pracownika, 

b) Urlop bezpłatny, 

c) Opieka nad chorym członkiem rodziny, w rozbiciu do 14 lat  
i powyżej 

d) Urlop macierzyński, 

e) Urlop wychowawczy, 

f) Okres pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. 

19 Wyliczanie do wypłaty i automatyczne pobieranie na listę płac: 
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a) Wynagrodzeń chorobowych w wysokości 80 % i 100 %, 

b) Zasiłków chorobowych w wysokości 70 %, 80 % i 100 %, z możliwością 
zmniejszania zasiłków o 25 % w przypadku nieterminowego złożenia 
zaświadczenia o niezdolności do pracy, 

c) Zasiłków opiekuńczych w wysokości 80 %, 

d) Świadczeń rehabilitacyjnych w wysokości 75 %, 90 % i 100%, 

e) Zasiłków macierzyńskich. 

20 Prowadzenie karty zasiłkowej pracownika. 

21 Sporządzanie zestawień wypłaconych zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, 
opiekuńczych, macierzyńskich itp. dla różnych grup pracowników i dla różnych 
okresów czasu, sporządzenie wydruku zaewidencjonowanych nieobecności z 
powodu choroby przez  wybranego użytkownika we wskazanym okresie. 

22 Możliwość sporządzenia korekty wynagrodzenia, w przypadku rozliczania 
zwolnienia lekarskiego za miesiąc poprzedni i wyliczenia zwrotu pracownikowi 
składek ZUS oraz korekty ubezpieczenia zdrowotnego i podatku. 

23 Uwzględnianie progów naliczania składek emerytalno-rentowych (automatyczne 
naliczanie składników narastających). 

24 Możliwość drukowania zbiorczych zestawień do podstawy naliczania składek 
ubezpieczeń społecznych. 

25 Sporządzanie list „zwrot składek ZUS”' po przekroczeniu podstawy emerytalno-
rentowej, na podstawie decyzji ZUS. 

26 Narastające naliczanie podstaw do opodatkowania umożliwiające zastosowanie 
progów podatkowych i ulg podatkowych. 

27 Naliczanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń za pracę przy 
uwzględnieniu wypłat z funduszu socjalnego oraz wypłat ryczałtów 
samochodowych. 

28 Rejestracja kwot potrąceń nieobowiązkowych, przy uwzględnieniu blokady do 
kwoty minimalnej wypłaty. 

29 Sporządzanie zbiorczego zestawienia  z list płac za dany miesiąc. 

30 Sporządzanie list płac dodatkowych w miesiącu. 

31 Uwzględnianie na wydruku listy płac tylko składników różnych od zera. 

32 Sporządzanie zbiorczego zestawienia  list płac za wskazany okres  

33 Możliwość wydruku zestawień poszczególnych rodzajów potrąceń  
z danej listy potrąceń (imiennie dla pracowników). 

34 Tworzenie rozdzielnika wynagrodzeń wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej z 
podziałem na rodzaj zadań np. zlecone powiatowi, gminie, własne powiatu, 
gminy, powierzone itp. oraz sporządzanie do tego miesięcznych zestawień  

35 Sporządzanie okresowych poleceń księgowań z wynagrodzeń dla systemu 
finansowo-księgowego (podział wg kosztów) oraz poleceń księgowań dla grup 
pracowników wykonujących zadania zlecone dla gminy, dla powiatu, itp. 
Przygotowanie i transmisja PK do programu finansowo-księgowego  
z pozostałych list wypłat innych niż wynagrodzenia w ujęciu analitycznym (na 
poszczególne osoby).  

36 Drukowanie informacji miesięcznej dla pracownika o przychodach, składkach ZUS, 
podatku dochodowym i innych potrąceń  
z wynagrodzenia i RMUA. 

37 Tworzenie kartotek wynagrodzeń rocznych. 

38 Naliczanie składek Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli 
przy uwzględnieniu odpowiednich podstaw  
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i zwolnień ustawowych. 

39 Współpraca programu z systemem „PŁATNIK” w zakresie rozliczeń z ZUS-em. 

40 Tworzenie plików do przelewów bankowych (obecnie do systemu PEKAO BIZNES 
24). 

41 Kontrola poprawności numeru rachunku bankowego (liczba kontrolna). 

42 Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT- 4R, 8AR, 11, 40, R, 8C, 8S itd.) oraz 
sprawozdań GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Z03, Z06). Tworzenie 
imiennych wykazów miesięcznych i rocznych  
z danymi zawartymi w informacjach podatkowych (PIT) łącznie oraz  
z możliwością podziału na Urzędy Skarbowe,rodzaje PIT-ów  
i rodzaje przychodów. 

43 Sporządzanie zestawień czasu nieprzepracowanego z tytułu: zasiłków 
chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rehabilitacyjnych w dniach 
roboczych. 

44 Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 dla potrzeb 
emerytalno-rentowych, w tym wykazów nieobecności po 14.11.1991r 

45 Możliwość wydruku bezpośrednio z programu różnych zaświadczeń 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawianych na życzenie pracowników. 

46 Ewidencja wszystkich wypłat, od których nalicza się podatek dochodowy. 

47 Ewidencja świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikom  
i emerytom – dla celów podatku dochodowego. 

48 Ewidencja ryczałtów samochodowych wypłacanych pracownikom – dla potrzeb 
podatku dochodowego. 

49 Ewidencja osób obcych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
osób pobierających wypłaty z innych tytułów np. nagroda od prezydenta, 
stypendia sportowe, stypendia inne, wygrane w konkursach z 10% podatkiem 
zryczałtowanym. 

50 Bieżące rozliczenie rachunków za umowy cywilnoprawne i innych wypłat oraz 
wydruk tego rozliczenia na odwrotnej stronie tego rachunku, w/g określonego 
wzoru. 

51 Ewidencja umów zleceń z możliwością podpowiedzi o wygaśnięciu terminu. Jest 
to potrzebne do terminowego wyrejestrowania z ZUS-u. 

52 Ewidencja osób pracujących w Komisjach powoływanych przez Prezydenta. 
Naliczanie im wynagrodzenia i sporządzanie list wypłat. 

53 Ewidencja stypendystów Rady Miejskiej z podziałem na sportowe  
i inne oraz rozliczanie z uwzględnieniem poboru podatku i składek ZUS, NFZ, FP 

54 Składniki listy płac: 

a) Płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy – 
możliwość samodzielnego definiowania  dodatkowych składników płacowych i 
innych tytułów, 

b) Prowizja, 

c) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (również przy zmianie składek 
wynagrodzenia), 

d) Nagroda jubileuszowa, 

e) Odprawa emerytalna, 

f) Ekwiwalent za urlop, 

g) Dodatek za pracę w dni wolne, 

h) Godziny nocne, 

i) Odprawa z tytułu zwolnienia, 
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j) Odszkodowanie z tytułu zwolnienia, 

k) Odprawa wojskowa, 

l) Wynagrodzenie chorobowe, 

m) Zasiłek chorobowy, 

n) Zasiłek rehabilitacyjny, 

o) Opieka nad chorym członkiem rodziny, 

p) Zasiłek macierzyński, 

q) Premia, 

r) Nagroda, 

s) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka'', 

t) Świadczenia z funduszu socjalnego, 

u) Świadczenia rzeczowe. 

55 Podstawa emerytalno-rentowa. 

56 Podstawa chorobowo-wypadkowa. 

57 Składka emerytalna pracownika, 

58 Składka rentowa pracownika, 

59 Składka chorobowa pracownika. 

60 Suma składek pracownika. 

61 Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 

a) Składka zdrowotna – 2 składki zdrowotne, 

b) % podatku dochodowego, 

c) Ulga podatkowa, 

d) Koszty uzyskania przychodu, 

e) Zwiększone koszty uzyskania przychodu, 

f) Podatek dochodowy, 

g) Podatek dochodowy do odprowadzenia (PIT-4R), 

h) Wyrównanie podatku, 

i) Różne polisy ubezpieczeniowe (np. PZU, CU itp.), 

j) Związek Zawodowy, 

k) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – 2 kasy UM i Oświata – składki, 

l) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – 2 kasy UM i Oświata – spłaty, 

m) SKOK-i – składka, 

n) SKOK-i – spłaty pożyczek, 

o) Spłata pożyczki mieszkaniowej, 

p) Potrącenia sądowe, z podziałem na procentowe i kwotowe 

q) Potrącenia alimentów, z podziałem na procentowe i kwotowe 

r) Inne potrącenia, 

s) Razem potrącenia. 

62 Wypłaty z ZFŚS dla pracowników. 

63 Wypłaty z ZFŚS dla emerytów. 

64 Odprawa pośmiertna. 

65 Zasiłek macierzyński. 



BZP.AĆ.341–859/10 

- 11 - 

Lp Zakres 

66 Wypłata netto 

67 Wypłata przelewem. 

68 Wypłata gotówką. 

69 Składki ZUS płacone przez zakład pracy wraz z podstawami: 

a) Składka emerytalna, 

b) Składka rentowa, 

d) Składka wypadkowa 

e) Składka na Fundusz Pracy. 

70 Umowa o dzieło – rozliczenie rachunku dla pracownika i dla osoby obcej. 

71 Umowa zlecenie – rozliczenie rachunku dla pracownika i dla osoby obcej. 

72 Sporządzanie dla radnych list wypłat diet wg obowiązujących zasad. 

73 Sporządzanie dla radnych PIT-ów, w tym R i 11. 

74 Sporządzanie list wypłat stypendiów sportowych wg obowiązujących zasad oraz 
deklaracji PIT w tym zakresie. 

75 Sporządzanie list wypłat dla Komisji powoływanych przez Prezydenta oraz 
sporządzanie dla nich PIT-ów. 

76 Sporządzanie list wypłat, od których płatnik nie ma obowiązku poboru podatku 
(np. Nagroda Prezydenta) oraz deklaracji PIT 8C. 

77 Sporządzanie list wypłat dla wygranych w konkursie i pobór od nich 10% podatku 
zryczałtowanego. 

78 Generowanie raportów obejmujących zestawienia różnych składników 
wynagrodzeń dla wybranych stanowisk, komórek, grup pracowników i dla 
różnych okresów czasu. Wyliczanie średnich płac wg wykonania. 

79 Automatyczne wprowadzanie zmian w związku ze zmianą przepisów (dotyczy to 
także raportów ZUS i US). 

80 
 

Automatyczne pobieranie na listę płac stałych potrąceń w tym pożyczek KZP, 
ZFŚS. Możliwość generowania PK do programu finansowo- księgowego 
potrąconych rat pożyczek, wkładów  itp. 

 
WYMAGANIA MERYTORYCZNE – KSIĘGOWOŚĆ PKZP 
 

Lp. 

 
Zakres 

1 Moduł musi służyć do prowadzenia ewidencji księgowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Radomiu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

2 Moduł FK-PKZP musi umożliwiać wykonywanie minimum następujących operacji i 
czynności: 

a) Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości PKZP 

b) Rejestracja operacji księgowych wg planu kont  

c) Rejestracja harmonogramu udzielonych pożyczek /ustalanie terminów płatności i 
wysokości rat/ i wprowadzanie zmian  

d) Ewidencja wpisowego, wkładów, rozrachunków z tytułu udzielonych pożyczek i 
funduszy PKZP dla członków będących pracownikami Urzędu Miejskiego i dla 
członków spoza Urzędu, czyli emerytów, rencistów – byłych pracowników, 
pracowników jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu 

e) Eksport  danych z systemu płacowego w zakresie potrącenia wpisowego, 
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wkładów miesięcznych i rat pożyczek pracowników Urzędu z wynagrodzeń za 
pracę, zasiłku chorobowego  
i wychowawczego.  

f) Możliwość wprowadzania informacji opisowych w kartotece każdego członka 
PKZP /notatnik/ 

g) Możliwość wprowadzania i modyfikowania kont księgowych  
w Planie Kont  

h) Bilans otwarcia, zamknięcie miesiąca i roku 

i) Wprowadzanie i modyfikacja adresów, danych osobowych i kont bankowych dla 
członków PKZP 

j) Mechanizm umożliwiający analizę spłat pożyczek wg terminów płatności 

k) Definicja i modyfikacja uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu  

l) Przeniesienie danych elektronicznych z systemów użytkowanych dotychczas w 
Urzędzie Miejskim dot. PKZP  

ł) Ewidencja żyrantów  

m) Ewidencja wezwań do zapłaty 

n) Ewidencja potwierdzeń sald  

o) Sortowanie i filtrowanie wg danych o członku i żyrancie  

p) Prowadzenie bazy członków PKZP  i jej modyfikacja  

r) Słownik rodzajów dokumentów księgowych  

3 Z modułu musi być możliwość generowania minimum następujących raportów: 

a) Zestawienia obrotów i sald  

b) Obroty wybranego konta  

c) Wezwania do zapłaty dla poszczególnych członków  

d) Potwierdzenia salda  

e) Raporty kasowe  

f) Wydruki sald wg sortu /alfabetycznie, wg danych o członku, wg komórek 
organizacyjnych Urzędu, wg jednostek podległych/ 

g) Wydruk listy członków z podziałem na: alfabetycznie, wg wydziałów Urzędu, wg 
jednostek podległych Urzędowi 

h) Wydruk historii spłaty pożyczki 

i) Wydruk harmonogramu spłaty pożyczki /wysokość raty, terminy płatności/ 

j) Wydruk comiesięcznych potrąceń z listy płac wpisowego, wkładów  
i rat pożyczek pracowników Urzędu Miejskiego  

 
WYMAGANIA MERYTORYCZNE – MODUŁY ADMINISTRACYJNE 
 

Lp. Zakres 

1 System musi posiadać możliwość zarządzania prawami i dostępami 
użytkowników do systemu. 

2 Moduł administracyjny musi umożliwiać: 

a) Rejestrowanie aplikacji oraz znajdujących się w nich raportów. 
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b) Obsługę wielu instancji tej samej aplikacji. 

c) Rejestrowanie powiązań pomiędzy aplikacjami. 

d) Rejestrowanie administratorów aplikacji. 

e) Definiowanie klas (profili) użytkowników dla każdej aplikacji. 

f) Rejestrowanie użytkowników oraz przydzielanie ich do aplikacji. 

g) Nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom aplikacji. 

h) Konfigurację parametrów systemu oraz poszczególnych modułów. 

i) Konfigurację i modyfikację komunikatów wyświetlanych użytkownikom. 

j) Obsługę rejestru zdarzeń: logowania, uruchamiania modułów  
i funkcji. 

3 Moduł rejestrujący dane systemowe obejmujące minimum: 

a) Tabele kursów walut w wielu bankach. 

b) Urzędowe stopy odsetkowe oraz kody podatków. 

c) Wielopoziomowe klasyfikacje, takie jak polska klasyfikacja wyrobów  
i usług (PKWiU). 

d) Jednostki miar towarów i materiałów. 

e) Święta oraz inne dni wolne od pracy. 

f) Banki i ich oddziały wraz z adresami. 

g) Województwa i kraje. 

h) Urzędy Skarbowe wraz z adresami 

i) Gminy z przyporządkowanymi urzędami skarbowymi 

4 System musi być wyposażony w jedną kartotekę kontrahentów (centralną) 
umożliwiającą rejestrację takich danych jak: 

a) Stały numer kontrahenta (generowany automatycznie przez system);  

b) Pełna nazwa kontrahenta, nazwa skrócona. 

c) Osobowość prawna kontrahenta, jego NIP, REGON, PESEL. 

d) Adresy różnych typów wraz z wszelkimi pozostałymi danymi kontaktowymi 
(numery telefonów, faksów, teleksów). 

e) Branże, w których działa kontrahent – definiowane przez użytkownika. 

f) Sposoby reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji. 

g) Rachunki bankowe kontrahenta oraz banki obsługujące te konta  
– ilość rachunków bankowych dla danego kontrahenta jest dowolna. 

h) Cechy dodatkowe kontrahenta (np. czy jest dostawcą, odbiorcą, ubezpieczycielem 
itp.) oraz dane uzupełniające definiowane przez użytkownika. 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY PROGRAM GENEROWAŁ WYDRUKI I RAPORTY WEDŁUG WZORÓW 
STOSOWANYCH DOTYCHCZAS LUB UZGODNIONYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

Metodologia i wstępny harmonogram wdrożenia: 

Lp. Nazwa termin 

1 
Podpisanie umowy i utworzenie zespołu 

wdrożeniowego 
grudzień 2010 

2 Analiza przedwdrożeniowa 
grudzień 2010 (nie dłużej niż 1m-c od 

podpisania umowy) 

3 Implementacja i parametryzacja oprogramowania 
grudzień 2010 (nie dłużej niż 1m-c od 

podpisania umowy) 

4 Uruchomienie wersji testowej systemu  grudzień  2010 (nie dłużej niż 1m-c od 
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i szkolenia (sprzęt, środowisko systemowe  
i bazodanowe zakupione przez UM  

w Radomiu na podstawie wymagań Wykonawcy) 

podpisania umowy) 

5 
Wprowadzenie danych, konwersja danych 

podstawowych z użytkowanego programu, 
uzupełnienie słowników i baz 

grudzień 2010 (nie dłużej niż 1m-c od 
podpisania umowy) 

6 
Dublowanie systemu przez okres min 2 miesięcy z 

możliwością przekopiowania danych źródłowych do 
obliczania wynagrodzeń i świadczeń 

styczeń 2010(nie dłużej niż 2m-ce od 
podpisania umowy) 

7 Korygowanie i konfiguracja systemu 
15 styczeń 2011 (nie dłużej niż  

2m-ce od podpisania umowy) 

8 Uruchomienie wersji produkcyjnej 
15 styczeń 2011 (nie dłużej niż  

2m-ce od podpisania umowy) 

9 
Bezpośrednia 3 dniowa opieka autorska na miejscu w 

okresie tworzenia dwóch głównych list płac dla 
pracowników 

styczeń – luty 2011 (nie dłużej niż 2m-ce 
od podpisania umowy) 

10 
Podpisanie protokołu końcowego zakończenia i 

rozliczenia prac 
luty  2011 (nie dłużej niż 3m-ce  

od podpisania umowy) 
KAŻDA Z POZYCJI HARMONOGRAMU WDROŻENIA BĘDZIE PRZYJMOWANA PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁEM ZDAWCZYM 

Szkolenia dla minimum 15 osób typu operator oraz 2 administratorów 

• Szkolenie dla grupy użytkowników modułu „kadry” –  6 godz, 
• szkolenie dla grupy użytkowników modułu „płace” –  6 godz, 
• szkolenie dla administratorów modułu „kadry i płace” – 6 godz, 
• szkolenia przy stanowisku pracy w trakcie okresu wdrożenia - w wymiarze min 3 godz. na 

stanowisko – w sumie min. 36 godz. 
• szkolenie końcowe dla grupy użytkowników modułu „kadry” – 3 godz, 
• szkolenie końcowe dla grupy użytkowników modułu „płace” – 3 godz, 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Środowisko Informatyczne: 

System powinien zapewniać wydajną pracę zarządzania zasobami ludzkimi na zapewnianej przez 
Zamawiającego platformie sprzętowej i systemowej : 

stacja robocza: 

− procesor Intel Celeron 2.2 MHz 
− pamięć RAM 1GB  
− system operacyjny Windows XP i wyższe 
− karta grafiki SVGA, skonfigurowana do obsługi  minimum 16-bitów  kolorów dla  

rozdzielczości 1024 x 768 
− twardy dysk ok. min 10 GB. 

 

serwer: 

−−−− Procesor  2xIntel Xeon 3,0 GHz 
−−−− Pamięć RAM 12GB 
−−−− System operacyjny LINUX ORACLE 5 Enterprise oraz spełniać wymagania  

 

techniczne:  

1) System musi posiadać architekturę trójwarstwową 
a) serwer bazy danych ORACLE. 
b) serwer aplikacji  
c) oprogramowanie klienta  
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Warstwy bazodanowa i logiki biznesowej wyraźnie rozdzielone i rezydują na osobnych 
serwerach bazodanowym i aplikacyjnym. Instalowanie nowej wersji aplikacji odbywa się 
jedynie na serwerze aplikacyjnym, bez konieczności instalacji na stacjach klienckich. 

2) Dostępność pomocy podręcznej ( w języku polskim) przy każdej formatce/ekranie systemu, 
zgodnej z wersją oprogramowania   

3) Dostęp do danych w czasie rzeczywistym (np. udzielenie urlopu zmniejsza automatycznie 
jego wymiar)  

4) Eksport wykonanych raportów do plików o rozszerzeniu *.doc, *.xls, *.pdf, *,.txt. 
5) System powinien w prosty sposób umożliwiać wyszukiwanie, filtrowanie  

i sortowanie danych na formularzach wg dowolnych kryteriów z możliwością 
zapamiętywania tych kryteriów, w celu ich ponownego wykorzystania. 

6) Możliwość modyfikacji menu, etykiet pól i ukrywanie pól nieaktywnych na ekranach. 
7) W przypadku edycji dużej ilości danych o jednorodnej postaci ( np. zmiana stawek 

zaszeregowania, wprowadzanie potrąceń za telefon, itp.) powinna istnieć możliwość 
szybkiego wprowadzania danych. 

8) Każdy moduł systemu powinien umożliwiać użytkownikowi prace w sposób niezależny od 
stanu pozostałych modułów systemu nawet przy korzystaniu  
z tych samych danych źródłowych ze wspólnych tabel.    

9) System powinien posiadać funkcję exportu bazy do pliku tekstowego tak zwany DUMP BAZY 
zawierający strukturę bazy oraz dane.  

10) System powinien umożliwiać eksport kwot wynagrodzeń pracowników do systemu 
bankowego „PeKaO Biznes 24” zgodnie z obowiązującym formatem danych dla tej usługi    

11) System powinien umożliwiać pobieranie danych z systemu Ewidencji ludności zgodnie z 
obowiązującym formatem danych dla transmisji TBD i CBD. (Pełne wydanie danych i 
przyrostowo zmiany) 

 

Licencje: W ramach udzielonej bezterminowej licencji na system Wykonawca gwarantuje, że System: 

(a) jest jego własnością i nie jest obciążony prawami osób trzecich, 
(b) został opracowany z zastosowaniem najlepszej wiedzy, optymalnych instrumentów  

i technik w zakresie systemów obsługi baz danych, z dochowaniem staranności, o której 
mowa w art. 355 §2 Kodeksu Cywilnego, 

(c) jest zgodny na dzień uruchomienia z obowiązującymi przepisami prawa,  
a w szczególności z Kodeksem Pracy. 

(d) będzie obsługiwany na minimum piętnastu stanowiskach. 
 

(e) Licencje obejmą cały system zbudowany z części: 
a. Kadry 
b. Płace 
c. Umowy Zlecenia  
d. Karty pracy i czas pracy  
e. Administrator  
f. ZUS 
g. Symulacje Płacowe  
h. Wyrównania  
i. Socjalny  
j. Szkolenia  
k. Zasoby 
l. PKZP 
m. Emeryt 
 

Ponadto: 

a) Po zakończonym okresie wdrożenia system objęty będzie 12 - miesięczną gwarancją,  
w ramach, której wykonawca zapewnia: 

b) Poprawne działanie dostarczonego kodu programu pod warunkiem poprawnej jego 
eksploatacji 

c) Gwarancja obejmuje: 
-błędy programowe tkwiące w Systemie lub wynikające z jego wadliwej instalacji i 
mające wpływ na jego nieprawidłowe funkcjonowanie. 

d) Wykonawca deklaruje, że w okresie gwarancji bezpłatnie: 
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- usunie ujawnione i zgłoszone błędy programowe. 
e) Wykonawca zapewnia świadczenie usług nadzoru autorskiego na podstawie umowy zawartej z 

Zamawiającym przy zapewnieniu przez Zamawiającego łączy typu VPN. System objęty będzie 
aktualizacją dostosowania do zmian przepisów prawnych i wymogów merytorycznych  

f) Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania zmian i zaleceń do systemów zgłaszanych przez 
Zamawiającego, innych niż wynikających z § 11 ust. 1 umowy na podstawie odrębnych 
pisemnych zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą odrębnie negocjowane.  

Opieka autorska: 

- obejmuje okres trzech lat od momentu podpisania protokołu odbioru 

- szczegółowy opis opieki znajduje się we wzorze umowy 

Zakres migracji danych z obecnie użytkowanych systemów: 

- Kadry płace BDF w pełnym zakresie, pomijając listy płac 
- PKZP BDF w zakresie: bilans otwarcia na rok 2011, kartoteki 
- KALI Macrosoft w zakresie: kartoteki zarobkowe (wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika oraz 
zasiłki ZUS), kartoteki nieobecności. Dane za lata 1992-2004r. 
 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby zapoznał się z oprogramowaniem i możliwościami migracji 
danych. Zamawiający udostępni bazy danych przedmiotowych systemów. Wykonawca zobowiązany 
jest również do zapoznania się z rodzajami list i składników wynagrodzeń w jednostce. 
 
Dodatkowe informacje:  
Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć: 
a) Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oferowanego systemu. 
b) Warunki udzielenia licencji na oprogramowanie. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

VIII. Termin realizacji zamówienia 

Od daty podpisania umowy do 31.12.2013r. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

2.1. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca wykonał  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi (co najmniej 2) 
wdrożenia użytkowych programów komputerowych dotyczących kadr i płac umożliwiających 
obsługę min. 2000 podmiotów, każda o wartości nie mniejszej niż 50.000,- zł, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. 
zm.). 

XI. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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1. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.1 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych.  

2. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.2 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. SIWZ – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt XII.1.2. 

3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.3 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych.  

4. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.4 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu: 
1. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 

1 – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych – w formie 
załącznika nr 1; 

1. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług (co najmniej 2) wdrożenia użytkowych programów 
komputerowych dotyczących kadr i płac umożliwiających obsługę min. 2000 podmiotów, 
o wartości nie mniejszej niż 50.000,- zł każda,, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych – w formie załącznika nr 2; 
Za należycie wykonaną Zamawiający uzna usługę zrealizowaną terminowo, zgodnie  
z warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 
na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, przedłożenia: 
2. 1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych – w formie załącznika nr 3. 

2. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 
ustawy Pzp - w formie załącznika nr 4; 
(w przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie 
oświadczenia, o którym mowa w  punkcie XII.2.1) 

2. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w formie załącznika 
nr 5; 

2. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
- w formie załącznika nr 6. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt XII.2.1., XII.2.2., XII.2.3. oraz XII.2.4. Kopie dokumentów 
załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez te podmioty. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - w formie załącznika nr 4, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – 
w formie załącznika nr 5 i 6. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

4.1. Szczegółowy opis oferowanego oprogramowania. - w formie załącznika nr 7; 

5. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 
5. 1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie załącznika nr 
8; 

5. 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) 
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
w formie załącznika nr 9; 

5. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów 
załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność  
z oryginałem przez te podmioty – w formie załącznika nr 10. 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 

adresem: http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 
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2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, 
faks lub droga elektroniczna. 

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną  
(z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).    

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania  
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wyjaśnienia wykonawców 
dotyczące treści oferty, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny przed upływem 
terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie pisemnej. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do 
zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na 
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań 
będzie zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl. 

XIV. Wadium 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 
2) Wysokość wadium wynosi: 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset złotych). 
3) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 

g) pieniądzu, 
h) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
i)     gwarancjach bankowych, 
j) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
k) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i 
Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004r. Nr 145, poz. 1537). 

4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy 
zamawiającego: 

GMINA MIASTA RADOMIA  
PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 
Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, 
zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie 
znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na 
podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 
UWAGA:  
Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium 
w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie zamawiającego jak również jeżeli 
zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek. 

5) W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, wykonawca dołącza do oferty 
oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy 
wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na 
rzecz Zamawiającego. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy 
wadium. 
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6) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony 
przez poręczyciela. 

7) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedłożyć 
pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo 
bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

8) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien 
przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez 
okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

9) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których 
mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) wykonawca 
winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujące przez 
okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać 
co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 
b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), 
c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 
d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 
e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 

11) Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie 
Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do 
zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12) Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp. 
Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.  
W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia 
zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

XV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona  
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na 
formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w materiałach przetargowych. 
Wykonawca może również wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie XII, muszą być 
podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy  
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i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego 
upełnomocnione. 

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu 
wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada  
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem 
zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli 
do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w 
formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego 
prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty. 

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

14. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. 

14. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne 
pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 
26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

UWAGA:  

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich 
musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy). 
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2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie  
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający 
odrzuci.  

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne 
uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. 
Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek  
z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy 
wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców. 

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą 
muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa  
i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, 
aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli 
zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

− zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

− określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki 
cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do 
oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich 
wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę 
umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o 
którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy 
spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) 
lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

8) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi 
odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z czym powinien złożyć 
samodzielnie załączniki nr 3, 4, 5 i 6 wymienione w pkt XII niniejszej specyfikacji. 

14. 3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. 4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania 
ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania 
ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

15. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.1. nie wywołuje 
dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub 
odrzuceniem jego oferty. 

15. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
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gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

XVII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 20.12.2010r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na zakup i wdrożenie użytkowych programów komputerowych: Kadry i Płace, 
znak BZP.AĆ.341–859/10” oraz  „Nie otwierać przed 20 grudnia 2010r. godz. 10:30” 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  

ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 20.12.2010r. o godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz 
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

XIX. Sposób obliczenia ceny 
1. Cenę (wartość) ofertową stanowi łączna wartość brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką 

zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę przedmiotów zamówienia,  
o których mowa w pkt. III „siwz”. 

2. W kolumnie 3 należy wpisać wartość brutto dla poszczególnych pozycji, tj. kosztu licencji 
systemu kadrowego, kosztu wdrożenia systemu kadrowego, kosztu szkoleń oraz kosztu opieki 
autorskiej. W wierszu RAZEM należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny 3. 

3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług – (Dz. U. Nr 95 poz. 798). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów  
i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca  
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XXI.2. 
7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą 

zmianom. 
8. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 

powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XX.     Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 

XXI. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 
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1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez 
wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium 
najniższej ceny (100%-maksymalnie 100 punktów). 

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych 
przy zastosowaniu następującego wzoru:    

a) C  = 
Zb

Z

C

C min × 100 pkt 

C      – liczba punktów w kryterium „cena”  
CZmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; 
CZb     - cena badanej oferty. 

 
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.  
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 8 dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany jej w treści. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie, 
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się  
w szczególności do następujących zasad: 
−−−− w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia – jeżeli obliczona cena nie 

odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za 
części zamówienia,  

−−−− jeżeli cena ryczałtowa (razem wartość brutto) podana liczbą nie odpowiada cenie 
ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną 
słownie. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

XXIII. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
ust.1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
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i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom  
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  
w swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

XXII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 
W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale 
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia 
powierzy podwykonawcom. 

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 47 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom i innemu 
podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składani 
ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  
1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie 
opisanym w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz  

2. poinformowania 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 podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3. skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej 
Izby Odwoławczej. 

XXVIII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz 
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stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie  
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać  
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest  
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe 
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością. 
przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie 
może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody,  
o której mowa w pkt 4. 

XXIX. Dokumentacja przetargowa: 
Dokumentację przetargową stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Projekt umowy. 
3. Formularz oferty. 
4. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  

ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XII.1.1.  
5. 5. Druk wykazu usług, o którym mowa w punkcie XII.1.2. 
6. Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, o którym 

mowa w punkcie XII.2.1. 

Kompletna dokumentacja zawiera 37 stron. 
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BZP.AĆ.342-.../10                                                                                        Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA – wzór 

na zakup i wdrożenie użytkowych programów komputerowych: Kadry i Płace 
 
Zawarta w dniu ………………………… 2010 r., pomiędzy: 
Gminą Miasta Radomia działająca na rzecz Urzędu Miejskiego w Radomiu  
z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30 
REGON 000516146 
NIP 796-00-09-707 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 
a  Wykonawcą:  
z siedzibą w  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr  
NIP:  
reprezentowaną przez:…………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000 euro, zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113  
z 2010r., poz. 759 z późn. zm.). Zamówienie dotyczy zakupu licencji programu kadry i płace, wdrożenia  
i opieki autorskiej zgodnie z SIWZ, która jest integralna częścią niniejszej umowy.  
 

 
Etap I - zakup i wdrożenie programu Kadry i płace 

 

§ 1 
 

2. Zamawiający udziela a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie dostawy  
i wdrożenia programu kadry i płace wraz z opieką autorską zgodnie z SIWZ (załącznik nr 1).  

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
2.1. Instalacji na serwerze Zamawiającego i 5 stacjach roboczych programu kadry i płace  
2.2. Udzielenia licencji dla: 

- pełnej wersji programu kadry i płace min 15 stanowisk komputerowych.  
2.3. Wykonania migracji danych z dotychczas użytkowanych programów księgowych:  

- PKZP wersja DOS firmy BDF-Elin 
- Kadry i płace wersja WINDOWS firmy BDF-Elin 
- KALI firmy Macrosoft 
do nowego systemu w siedzibie Zamawiającego w zakresie określonym w załączniku nr 1 

2.4. Przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze: 
• Szkolenie dla grupy użytkowników modułu „kadry” – 6 godz, 
• szkolenie dla grupy użytkowników modułu „płace” – 6 godz, 
• szkolenie dla administratorów modułu „kadry i płace” – 6 godz, 
• szkolenia przy stanowisku pracy w trakcie okresu wdrożenia - w wymiarze min 3 godz. na 

stanowisko – w sumie min. 36 godz. 
• szkolenie końcowe dla grupy użytkowników modułu „kadry” – 3 godz, 
• szkolenie końcowe dla grupy użytkowników modułu „płace” – 3 godz, 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 
2.5. Uruchomienia na sprzęcie Zamawiającego dostarczonych aplikacji oraz ich wdrożenie.  
2.6. Dostarczenie Instrukcji obsługi oraz administratora systemu w terminie do trzech dni przed 

pierwszym szkoleniem. 
2.7. Dostarczenie kopii wersji instalacyjnych bazy danych zainstalowanych na serwerze  

w terminie 7 dni od dnia instalacji programu na serwerze. W przypadku współpracy programu z 
bazą ORACLE Wykonawca utworzy własną instancję na istniejącym serwerze bazodanowym 
Zamawiającego. 

2.8. Dostarczenie dokumentacji opisującej proces instalacji oprogramowania z pkt 2.7, 
parametryzację oprogramowania oraz wprowadzony sposób archiwizacji  
w terminie 7 dni od dnia instalacji programu na serwerze. 
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2.9. Dostarczenie skryptów, programów oraz dokumentacji pozwalających na utworzenie struktur 
baz danych wykorzystywanych przez program kadry i płace na innym serwerze oraz 
przeniesienie pełnej zawartości danych ze starego systemu do nowej struktury w terminie 30 
dni od dnia instalacji programu na serwerze. 

2.10. Dostarczenia dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej oraz wydruku) zakupionego 
programu zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów księgowych 
wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994r art. 10 ust. 3 o rachunkowości w terminie do 
14 dni przed końcem wdrożenia.  

2.11. Dostarczenia dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024, 
zwanego dalej „Rozporządzeniem”) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych w terminie do 14 dni przed końcem wdrożenia.  

2.12. Zapewnienia zgodności zakupionego programu z wymaganiami określonymi w § 7 
Rozporządzenia w terminie do 14 dni przed końcem wdrożenia. 

2.13. Zapewnienia współpracy zakupionego programu Kadry i płace z systemem finansowo 
księgowym użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznego księgowania 
wynagrodzeń i innych wypłat zgodnie z SIWZ III.35 

2.14. Dostosowanie dostarczonego programu do stanu prawnego oraz wymogów Zamawiającego 
zawartych w załączniku nr 1 wymagane jest przed podpisaniem protokołu wdrożenia.  

 

§ 2 
 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – okres wdrożeniowy, zaczyna biec od następnego 
dnia po dniu podpisania umowy. Prace wdrożeniowe wykonywane będą zgodnie z harmonogramem 
zawartym w załączniku nr 1.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca wyznacza p. ………………….  do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający wyznacza do nadzoru nad realizacją zamówienia następujące osoby: 

•  Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu – w zakresie merytorycznym systemów 
księgowych, 

• Kierownik Biura Kadr i Szkoleń – w zakresie merytorycznym systemu kadry 
• Kierownik Biura Teleinformatycznego - w zakresie spraw informatycznych.  

3. Strony upoważniają  w/w osoby do składania oświadczeń woli w swoim imieniu, w tym do 
podpisywania protokołów odbioru.  

 
§ 4 

 
W szczególności Zamawiający: 

1. Zapewni sprawną infrastrukturę teleinformatyczną oraz sprzęt komputerowy o parametrach 
minimalnych zawartych w załączniku nr 1. 

2. W przypadku, gdy zakupiony system współpracuje z bazą ORACLE, Zamawiający udostępni 
posiadaną wersję bazy danych ORACLE 10g Standard Edition One zainstalowaną na systemie 
operacyjnym LINUX ORACLE 5 Enterprise. 

3. Zapewni nadzór informatyczny i merytoryczny nad prowadzonymi pracami poprzez wyznaczenie 
pracowników wiodących, którzy będą dyspozycyjni podczas prac instalacyjnych i wdrożeniowych.  

4. Udostępni sale konferencyjne lub inne dostosowane pomieszczenia dla przeprowadzenia szkoleń. 
5. Udostępni zbiory danych z obecnie eksploatowanych systemów niezbędnych w konwersji do 

programu kadry i płace. Udzieli pomocy merytorycznej i informatycznej w trakcie budowy 
programów konwersji. 

6. Zamawiający udzieli imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach 
pracownikom firmy Wykonawcy w celu i zakresie wynikających z niniejszej umowy. Upoważnienie 
zostanie udzielone na czas określony zgodnie z czasem trwania umowy.  

7. Skutki wszelkich opóźnień w wykonaniu niniejszej umowy wynikające z niedotrzymania 
zobowiązań wymienionych w  § 4  nie obciążają Wykonawcy.    
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§ 5 
 

1. Po zakończeniu okresu wdrożenia obejmującego udzielenie licencji oraz wykonanie prac zgodnie z 
harmonogramem zawartym w SIWZ (załącznik nr 1) Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę …………. 
zł brutto (słownie: ………………………. zł). 

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół wdrożenia podpisany przez 
Zamawiającego, stwierdzający, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz SIWZ.  

 
§ 6 

 
 

Zamawiający ma prawo do: 
1. Bezterminowego użytkowania będącego przedmiotem umowy oprogramowania i systemów 

dostarczonych i zainstalowanych u Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy. 
2. Sporządzania kopii programu i bazy danych w całości lub części w takiej ilości jaka jest niezbędna 

dla bezpieczeństwa eksploatacji systemu.   
3. Eksploatacji programu w siedzibie Zamawiającego na wskazanych przez Zamawiającego 

stanowiskach komputerowych w ilości określonej w niniejszej umowie.  
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zachowuje osobiste i majątkowe prawa autorskie do programu wykonanego w ramach 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), a w szczególności postanowienia art. 31 ust. 3, 
umożliwiające Wykonawcy przetwarzanie danych Zamawiającego. Przetwarzanie danych odbędzie 
się w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których administratorem 
danych jest Zamawiający, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

4. Z tytułu powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć, w terminie 30 dni od rozwiązania lub wykonania niniejszej 
Umowy, w sposób trwały wszelkie dane osobowe powierzone do przetwarzania przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo przeprowadzić przez swoich przedstawicieli kontrolę przetwarzania 
powierzonych Wykonawcy danych osobowych. Kontrola o której mowa może być prowadzona w 
godzinach od 9:00 do 18:00, w miejscu przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca może powierzyć podmiotowi trzeciemu przetwarzanie powierzonych Wykonawcy 
przez Zamawiającego danych osobowych jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

8. Udostępnianie, przekazywanie lub sprzedaż programu przez Zamawiającego osobom trzecim jest 
zabronione.  

9. Wszelkie modyfikacje oprogramowania winny być obustronnie uzgodnione, a ich realizacja 
potwierdzona sporządzonym protokołem przyjęcia prac. 
 

§ 8 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z I etapu umowy na 
następujących zasadach: 

2. W przypadku zwłoki w realizacji umowy Zamawiający wyznacza nowy termin wykonania umowy i 
nalicza karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki od 
niezrealizowanej części umowy zgodnie z § 5. 

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, zapłaci on równowartość poniesionych kosztów na wykonanie 
zamówienia do momentu odstąpienia. 
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Etap II umowy (nadzór autorski): 

 

§9 
 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją 
następujących programów komputerowych: kadry i płace wykonanych przez Wykonawcę, działających 
w siedzibie Zamawiającego. 
 

§10 
 

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokołu wdrożenia. 
 

§11 
 
W ramach miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości brutto:  …… zł (słownie: …………… zł), 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. gotowości serwisowej (diagnozowania usterek, awarii i podjęcia kroków zmierzających do jak 

najszybszego ich usunięcia ), przy czym : 
- dla usterek dających się usunąć zdalnie, usunięcie usterki nastąpi w ciągu 4 godzin od 
powiadomienia przez Zamawiającego, 
- dla awarii nie dających się usunąć zdalnie, usuwanie usterki nastąpi najpóźniej od 
godz. 15.00 dnia następnego od dnia powiadomienia o awarii przez Zamawiającego, a 
zakończenie prac powinno nastąpić nie później niż w ciągu 72 godzin, 

2. usuwania awarii i usterek wynikających z błędów zainstalowanych systemów; 
3. udzielania zdalnej pomocy w eksploatacji systemów objętych umową w dni robocze w godzinach 

od 9.00 do 15.00 oraz w razie potrzeby po wcześniejszym (minimum 3 godzinnym) powiadomieniu 
telefonicznym do godziny 20.00, 

4. do następujących wizyt serwisowych rocznie w siedzibie Zamawiającego: 
- 1 sześciogodzinna wizyta raz na kwartał w ostatnim tygodniu miesiąca, w terminach 
uzgodnionych z Wykonawcą. 

5. przekazywania Zamawiającemu wiedzy z zakresu optymalnego wykorzystania możliwości 
wdrożonego oprogramowania, 

6. wykonywania uzgodnionych z Zamawiającym drobnych zmian w programach,  
7. wprowadzania poprawek wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa RP, UE oraz 

przepisów wewnętrznych, przy czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
o zakresie i sposobie interpretacji zmian oraz terminie ich wprowadzenia, co najmniej 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

8. uzupełniania  „pomocy systemowej” o informacje dotyczące nowego sposobu działania systemów 
wynikającą z wprowadzanych poprawek i rozbudowy oprogramowania, 

9. uzupełnienia dokumentacji opisującej strukturę bazy danych o zmiany wprowadzone w zakresie 
znaczenia pól informacyjnych, dodawania nowych pól, zmiany powiązań między nimi oraz 
przepływu informacji (wymiany danych) z innymi systemami, zgodnie z wymogami prawnymi w 
tym zakresie dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

  
§12 

 
Podstawą rozliczeń pomiędzy stronami są faktury wystawione przez Wykonawcę z uwzględnieniem 
postanowień niniejszej umowy. 
Do kwot zapłaty za przedmiot umowy określonych w §11 zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Faktura zostanie wystawiona dla Urzędu Miejskiego w Radoniu, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP: 796-00-
09-707 
Faktury Wykonawcy realizowane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez fakturę w 
ciągu 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
 

§13 
 

Zamawiający zobowiązuje się: 
1. utrzymywać poprawnie działający sprzęt komputerowy z oprogramowaniem systemowym, 
2. zapewnić dostęp do komputerów w uzgodnionych z Wykonawcą terminach,  
3. zapewnić łączność z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej, 
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4. zapewnić Wykonawcy zdalny dostęp (VPN) do bazy danych, po spełnieniu wymogów w zakresie 
ochrony danych osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu i czasu trwania z Wykonawcą, 
przerwy w dostępie będą skutkować przesunięciem zobowiązań §11 o czas przerwy, 

5. przechowywać i aktualizować kopie zbiorów danych, 
6. do natychmiastowego zgłaszania zauważonych nieprawidłowości w działaniu systemów, 
7. obsługiwać systemy zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i zaleceniami. 

 
§14 

 
1. Do wszelkiego rodzaju czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej umowy, w tym do składania 

podpisów w imieniu Stron, Strony umowy upoważniają następujące osoby: 
ze strony Zamawiającego    -  Dyrektora Wydziału Księgowości Urzędu, w zakresie    merytorycznej 

zawartości oprogramowania księgowego, 
   - Kierownika Biura Teleinformatycznego w pozostałym zakresie, 

ze strony Wykonawcy          -   …………….. 
2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o fakcie awarii faksem na …………… lub pocztą 

elektroniczną na adres …………….. i telefonicznie, co Wykonawca niezwłocznie potwierdzi 
pisemnie.  
 

§15 
 

Każdej ze stron przysługują kary umowne w wysokości: 
1. 3-krotności miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia określonego w §11 za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od drugiej strony, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
2. 0,5 % wartości miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia określonego w §11 za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad, ale nie więcej niż 100% tej kwoty.  
3. 0,5 % wartości zamówienia określonego w §11 za każdy dzień niedotrzymania terminu płatności. 
4. W przypadku wypowiedzenia umowy w części dotyczącej opieki przez Wykonawcę kara umowna 

wynosi 100% kosztów poniesionych przez Zamawiającego, o których mowa w §5 pkt. 1 
5. W przypadku gdy Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe niezgodnie z treścią 

niniejszej Umowy, udostępni je osobie nieupoważnionej lub Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych stwierdzi, że Wykonawca nie respektuje zasad określonych w Ustawie o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), Zamawiający ma 
prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości ………… (……………………………………) złotych. W takim 
wypadku, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§16 

 
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997r. ( t.j. z 2002r., Nr 101, poz.926), a w szczególności zapisy art. 31 ust. 3, 
umożliwiające Wykonawcy przetwarzanie danych Zamawiającego.  

2. Zamawiający udzieli imiennych upoważnień pracownikom Wykonawcy do przetwarzania danych 
osobowych w zbiorach i w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. 

 
§17 

 
Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. Zamawiający może odstąpić bez upływu okresu wypowiedzenia w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§18 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
10.06.1994 o zamówieniach publicznych ( Dz.U. z 2007r, Nr223 poz. 1655 ze zm.) oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.  

 
 

§19 
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Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§20 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
Wykonawca          Zamawiający                                                                                                                        
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Formularz oferty 
 

Data sporządzenia oferty ………………………………………. 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: …………………………………………….. 

        URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
        Biuro Zamówień Publicznych 
        ul. Jana Kilińskiego 30 
        26-610 Radom 

 

 

Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na zakup i wdrożenie użytkowych programów 
komputerowych: Kadry i Płace, znak BZP.AĆ.341-859/10; oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach 
określonych w projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy za wynagrodzeniem 
ryczałtowym w wysokości: 

Lp. Nazwa Wartość brutto  
1 2 3 
1. Koszt licencji systemu kadrowego  
2. Koszt wdrożenia systemu kadrowego  
3. Koszt szkoleń  
4. Koszty opieki autorskiej  

 
RAZEM 

 

 
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie złotych: ……………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2013r. 

3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium w kwocie ………………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………… w formie …………………………… 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu 
prosimy zwrócić na rachunek bankowy: ……………………………………………….……………………………………………………….…….. 

5) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu  
i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

7) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

8) Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 
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złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 
9) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający. 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
firmy) 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 
 
 
 

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

      (nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759), składając ofertę w przetargu na zakup i wdrożenie 
użytkowych programów komputerowych: Kadry i Płace, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
(nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: 
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 

Miejscowość: ..........................................      

 
Data:........................................................                  ..……..............................................................................................                        
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do oferty 
 
 
 
 
...................................................................... 

   (nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 
W nawiązaniu do składanej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na zakup i wdrożenie użytkowych 
programów komputerowych: Kadry i Płace, znak BZP.AĆ.341-859/10, przedkładamy: 
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług 
(co najmniej 2) wdrożenia użytkowych programów komputerowych dotyczących kadr i płac 
umożliwiających obsługę min. 2000 podmiotów, o wartości nie mniejszej niż 50.000,- zł każda, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
przedmiotu 
zamówienia 
brutto w zł  

Data 
wykonania 

Odbiorcy 

1 

    

2 

    

3 

    

 
 

Na potwierdzenie tego, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załączam 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumenty. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość: ..........................................      

 
 
Data:........................................................                  ..……................................................................................................                        
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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 Załącznik nr 3 do oferty 
 
 
 
 
...................................................................... 

      (nazwa i adres wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., 
poz. 759 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu na zakup i wdrożenie użytkowych programów komputerowych: Kadry i Płace, 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do 
wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1: 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidacje majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,  
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
Miejscowość: ..........................................      

Data:........................................................                 ...........................................................................................                        
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy) 


