
 
 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 

70 - 453 Szczecin 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

DP/371/184/20 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

214 000 EUR pn. 

 

Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i 

nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy 

Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do 

oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego 

 

CPV 
48300000 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 

rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i 

produkowania 

 

Rozdział  1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami. 

Rozdział  2: Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział  3: Projekt umowy. 

Załączniki: Formularz oferty, formularze oświadczeń, informacja o ochronie danych 

osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

 

 

 
 

Informacje ogólne 

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, 

załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W 

przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie 

dotyczy”. 

3. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie należy 

udostępniać jej osobom trzecim. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

7. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 

8. Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana. 

9. Umowa ramowa – nie dotyczy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 PZP. 

11. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usz 

 

12.  

13. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usz 

14.  

15. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usz 
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ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II 22a   70-453 SZCZECIN 

 

Reprezentowany przez Rektora US prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego działając  

w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do 

złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: 

Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i 

nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy 

Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do 

oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego 

 

Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

I. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w 

tym, w przypadku składania oferty w formie elektronicznej - koszty poniesione z 

tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności:  

1) w formie pisemnej, lub  

2) w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w jednej z wyżej wymienionych form. 

Złożenie oferty w obydwu formach będzie skutkowało odrzuceniem ofert na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

5. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami: 

1) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej -  za pośrednictwem platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz (forma zalecana) 

2) W przypadku składania oferty w formie pisemnej – na adres: Uniwersytet Szczeciński, 

Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 

205).  

6. Szczegółowe wymagania związane ze sposobem przygotowania ofert w zależności od 

formy wybranej przez Wykonawcę określono w poddziałach 1A oraz 1B. 

 

IA – szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert – forma elektroniczna: 

 

1. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

2. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający w formie elektronicznej zamieścił na 

stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz plik pn. 

Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej 

pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zdania 2. Ofertę 

oraz oświadczenie wstępne (załącznik nr 2), sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o której mowa w pkt. 5 powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. 

7. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku 

obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się 

złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że 

będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  

10. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 

konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje 

odrzucenie wszystkich jego ofert. 

11. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy 

przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

12. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone 

do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do 

oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument 

pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;  
13. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 

15.12.2020 r. do godziny 11:30. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden 

lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować brak podstaw do wykluczenia 

oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w 

sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne 

pełnomocnictwo musi opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

IB szczegółowy opis przygotowania ofert – forma papierowa 

 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski poświadczonymi przez  Wykonawcę.   

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę.  

5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny 

zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 

konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje 

odrzucenie wszystkich jego ofert. 

7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy 

przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

8. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone 

do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do 

oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy PZP. Pełnomocnictwo 

winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie  poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta 

zewnętrzna winna być zaadresowana następująco:   

 

Uniwersytet Szczeciński 

al. Papieża Jana Pawła II nr 31 

70-453 Szczecin 

 „Oferta na dostawę rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 

pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach 

umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz 

z dostępem do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych Zamawiającego”. 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Nie otwierać przed 15.12.2020 r. do godz. 12.00 

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, powinna być opisana nazwą i adresem 

Wykonawcy. 

10. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem 

oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty 

nieczytelne nie będą rozpatrywane.  

11. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie 

zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania 

ofert. 

12.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9. Wewnętrzna koperta 

będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.2. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w 

treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 

jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków 

podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż 

oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. 

Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

 

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA, PROTOKÓŁ 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 

ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu. 

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że 

oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4. 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, w tym, składając 

ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

 osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie 

treści protokołu lub/i załączników do protokołu,  

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. 

Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i 

nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy 

Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem 

do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego nr DP/371/184/20 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1834), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

 

II.     Odrzucanie ofert 

1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

 będzie niezgodna z ustawą,  

 jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, 

 Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 PZP,  

 jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

 będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

 wystąpią przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 7a-7d, 

 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 

 

III.    Dokumenty wymagane w ofercie 
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Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 

1) Oświadczenie wstępne - załącznik nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy 

wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych 

dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 

ust. 6 PZP. 

4) Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: 

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze 

wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku składania 

oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

3. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 PZP: 

− dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację Licensing 

Solution Provider (LSP) 

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 3 PZP: 

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o 

których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 

pkt 1–9 r.r.d., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700). 

 

IV. Wykluczenie z postępowania 

Wykluczenie Wykonawców  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

V.     Termin realizacji zamówienia 

12 miesięcy od zawarcia umowy. 

VI. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 

1. cena brutto                      -     60% 

2. termin płatności        -     40% 

__________________________________________________________________________ 

VII. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów 1%=1pkt 

Kryterium 1 dla części 1-3 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100 
gdzie: 

Cn -  cena najniższa (brutto) 

Cb -  cena wynikająca z oferty badanej (brutto) 

 

 

Kryterium termin płatności będzie obliczone za pomocą następującego wzoru  

[(Gb : Gn) x 40%] x 100,  

    gdzie: 

               Gb   -   termin płatności w ofercie badanej 

               Gn   -    najdłuższy oferowany termin płatności  

 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym 

oferowanym terminem płatności. 
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UWAGA: 

Maksymalna liczba 40 punktów, zostanie przyznana za udzielenie najdłuższego termin 

płatności na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania płatności 

dłuższego niż 30 dni, do oceny kryterium będzie brany okres 30-dniowy. Minimalny termin 

płatności – 14 dni. Zaoferowanie krótszego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty.  

 

Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1-2 będzie wynikiem otrzymanym 

przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

zasadami zaokrąglania.  

1. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i 

określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, 

może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 

nich ofert.  

3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 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 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawcy podadzą ceny jednostkowe netto dla każdej pozycji zadania na 

formularzu oferty, oraz wartość netto oraz brutto zadania na formularzu oferty, 

zgodnie z tabelami w formularzu oferty.  

2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do 

umowy 

3. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane 

przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

UWAGA: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.  

IX. Termin związania ofertą 

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert.  

 

X. Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć: 

1) w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie 

najpóźniej do dnia 15.12.2020 r. do godz. 11:30; 

2) w przypadku ofert składanych w formie pisemnej - oferty należy składać w siedzibie 

Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w pokoju nr 205, budynek 

administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin w terminie najpóźniej do 

dnia 15.12.2020 r. do godz. 11:30 

2. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.00 w Dziale Zamówień 

Publicznych  US, pok. 204, al. Papieża Jana Pawła II 31, Szczecin.  

https://platformazakupowa.pl/pn/usz


10 

 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://zp.univ.szczecin.pl 

lub za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

 

XI.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. 

1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji lub Sekretarz ogłosi: 

 imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców, 

 ceny ofert, 

 termin wykonania zamówienia,  

 warunki gwarancji 

 warunki płatności zawarte w ofercie. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

https://zp.univ.szczecin.pl informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w 

terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700). 

8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert jak również 

dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie. 

9. Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. 

10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, 

może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 

nich ofert.  

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.  

12. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony 

będzie termin zawarcia umowy.  

http://zp.univ.szczecin.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://zp.univ.szczecin.pl/
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13. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, 

wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

14. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz 

zamieszczone na jego stronie internetowej. 

 

XII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Przedłużenie  terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/usz)  

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Wojciech Bereszko, 

adres e-mail: przetargi@usz.edu.pl  

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz Zamawiający może również komunikować się z 

wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/usz  

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z 

art. 38 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru 

postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w 

pkt. 2, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona 

zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. Dokonaną 

zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz. 
9. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji lub 

uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 

zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów, z 

zastrzeżeniem pkt 1, będą podlegały nowemu terminowi.  

10. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania 

zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w ofertach, o ile okaże się to konieczne. 

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

_________________________________________________________ 

    XIII.    Środki odwoławcze 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.  

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę, 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) odrzucenia oferty odwołującego, 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą  środków komunikacji 

elektronicznej 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust.5 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli koniec 

terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

___________________________________________________________________________ 

XIV. Ustalenia końcowe 

1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu.  

2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.  

3. Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna, za 

wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 144 PZP. Zmiana musi nastąpić w formie 

obustronnie podpisanego aneksu.  

4. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych. 

___________________________________________________________________________                          

 

ROZDZIAŁ 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem przetargu jest dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 

dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w 

ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z 

dostępem do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Roczna subskrypcja pakietu Microsoft 365 w ilości dla 1570 pracowników oraz 12 500 

studentów. 

SKU: 

5XS-00001 M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

5XS-00002 M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr w/Faculty  

lub pakiet równoważny: 

 

W ramach powyższych licencji Uniwersytet Szczeciński musi uzyskać licencję uprawniającą 

do instalacji pakietów oprogramowania biurowego na wszystkich komputerach stacjonarnych, 

laptopach, tabletach, smartfonach należących do Zamawiającego oraz na prywatnych 

komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach pracowników i studentów (prawo do 

instalacji oprogramowania przez użytkownika na minimum 5 urządzeniach). Licencja musi 

uprawniać również do instalacji tego oprogramowania w laboratoriach i na komputerach 

współdzielonych. 

Wykonawca musi posiadać status Licensing Solution Provider (LSP) firmy Microsoft, czyli 

musi być podmiotem aktywnym na rynku polskim i znajdować się na liście LSP dostępnej 

pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/dlapartnerow/kontakty-dystrybucja.aspx w 

zakładce LSP. 

Ponadto musi oferować darmowy dostęp dla studentów i uprawnionych pracowników do 

platformy zawierającej narzędzia (bazodanowe i deweloperskie) do rozszerzenia badań nad 

opracowywaniem i testowaniem oprogramowania obejmujące takie technologie jak Platform 

SDK, SQL Server, Visual Studio .NET oraz System Operacyjny Windows oraz Windows 

Server w ramach: Azure Dev Tools for Teaching. 

 

 

W przypadku rozwiązań równoważnych pakiet biurowy musi spełniać następujące 

wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

 Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie 

ponad 2 GB przestrzeni adresowej,  

 Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji.  

 W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy). 

 Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej 

własnej usługi katalogowej Zamawiającego. 

 Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania 

zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 

 Prawo dla każdego użytkownika do korzystania z usługi personalizowanej przestrzeni 

dyskowej o pojemności minimum 1 TB wraz z mechanizmami pozwalającymi na 

synchronizację zawartości własnego folderu na dysku lokalnym i przestrzeni 

dyskowej. Dostęp do ww. usługi powinien być realizowany m.in. za pomocą 

przeglądarki internetowej. 

 

Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika: 
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 Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania 

wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. 

 Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych. 

 Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z własną usługą 

katalogową Zamawiającego (w tym również Active Directory lub funkcjonalnie 

równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 

roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 

rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie 

się. 

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w  

standardzie spełniającym następujące warunki: 

 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 

 umożliwia kreowanie plików w formacie XML, 

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

 Edytor tekstów  

 Arkusz kalkulacyjny  

 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

 Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

 Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

 Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) 

 Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na 

ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

 Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości 

błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video. 

Edytor tekstów musi umożliwiać: 

 Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego 

w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

 Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego 

w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

 Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

 Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

 Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 

 Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 

 Automatyczne tworzenie spisów treści. 

 Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

 Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

w dokumencie. 

 Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja 

dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem.  

 Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 

 Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

 Wydruk dokumentów. 

 Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących 

z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
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 Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 

z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 

dokumentu. 

 Zapis i edycję plików w formacie PDF. 

 Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 

 Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie 

z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na 

bieżąco, 

 Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele 

osób. 

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

 Tworzenie raportów tabelarycznych 

 Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych 

 Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

 Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

 Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 

Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową 

i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

 Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

 Wyszukiwanie i zamianę danych 

 Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

 Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych 

z użyciem algorytmu ETS 

 Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

 Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

 Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

 Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

 Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz 

z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. 

 Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po 

najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). 

 Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

 Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

 Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

 Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

 Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

 Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

 Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

 Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

 Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo 

 Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

 Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 

w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
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 Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

 Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 

z możliwością podglądu następnego slajdu. 

 Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2010, 2013 i 2016 i 2019. 

Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

 Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

 Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów, katalogów. 

 Edycję poszczególnych stron materiałów. 

 Podział treści na kolumny. 

 Umieszczanie elementów graficznych. 

 wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 

 Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

 Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

 Wydruk publikacji. 

 Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

 Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

 Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i 

liczbowych. 

 Relacji pomiędzy tabelami 

 Formularzy do wprowadzania i edycji danych 

 Raportów 

 Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych 

 Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 

 Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych 

zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

 Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące 

z usługą katalogową Zamawiającego w tym Active Directory lub równoważną, 

 Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

 Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym 

z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

 Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 

 Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

 Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

 Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy 

i odbiorcy, 

 Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie 

dla nadawcy i adresatów, 

 Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 

 Zarządzanie kalendarzem, 

 Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień 

użytkowników, 

 Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

 Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

 Zarządzanie listą zadań, 
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 Zlecanie zadań innym użytkownikom, 

 Zarządzanie listą kontaktów, 

 Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

 Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

 Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 

 Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu 

MAPI poprzez http. 

Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości 

błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video musi spełniać 

następujące wymagania: 

 Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 

 Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych. 

 Dostępność aplikacji na platformie Windows 7 lub wyższych oraz OS X wer. 10 lub 

wyższych, 

 Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 

Zamawiającego (w tym Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – 

użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 

automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez 

potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

 Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych w modelu jeden do jeden 

i jeden do wielu. 

 Możliwość komunikacji głosowej i video w modelu jeden do jeden i jeden do wielu. 

 Obsługa telekonferencji SKW: 

 Dołączania do telekonferencji, 

 Szczegółowej listy uczestników, 

 Wiadomości błyskawicznych w trybach jeden do jeden i jeden do wielu, 

 Udostępniania własnego pulpitu lub aplikacji z możliwością przekazywania 

zdalnej kontroli, 

 Głosowania, 

 Udostępniania plików i pulpitów, 

 Możliwości nawigowania w prezentacjach i edycji dokumentów 

udostępnionych przez innych uczestników konferencji, 

 Możliwość zmiany kanału komunikacji z pośrednictwem wiadomości błyskawicznych 

do połączenia głosowego i/lub wideo w ramach pojedynczej, otwartej w aplikacji sesji 

(bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami).  

 Lista adresowa wraz ze statusem obecności, opisem użytkowników SKW, zdjęciami 

użytkowników, listą dostępnych do komunikacji z nimi kanałów komunikacyjnych 

i możliwością bezpośredniego wybrania kanału komunikacji oraz wydzielania grup 

kontaktów typu ulubione lub ostatnie. 

 Status obecności, dający możliwość ręcznego ustawiania statusu (dostępny, zajęty, nie 

przeszkadzać, z dala od komputera, niedostępny), automatycznej synchronizacji z jego 

aktywnością w systemie operacyjnym stacji roboczej, a w przypadku instalacji 

wybranych systemów poczty elektronicznej – dostępu do informacji o dostępności 

użytkownika na bazie wpisów do jego kalendarza. 

 Możliwość rozszerzania listy adresowej o zewnętrznych użytkowników wraz 

z informacjami opisowymi i kontaktowymi,  

 Historia ostatnich kontaktów, konwersacji, nieodebranych połączeń i powiadomień, 

 Integracja ze składnikami wybranych pakietów biurowych z kontekstową komunikacją 

i z funkcjami obecności. 

 Definiowanie i konfiguracja urządzeń wykorzystywanych do komunikacji: mikrofonu, 

głośników lub słuchawek, kamery czy innych specjalizowanych urządzeń 

peryferyjnych zgodnych z SKW.  



18 

 

 Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników serwera komunikacji 

wielokanałowej. 

 Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze 

katalogowej Zamawiającego. 

 Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników 

oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej i systemu kalendarzy serwera 

poczty elektronicznej. 

 

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca, zgodnie zapisami 

ustawy PZP zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  

W takim przypadku zamawiający wymaga złożenia w ofercie: 

 szczegółowego opisu rozwiązania równoważnego wraz z podaniem funkcjonalności 

proponowanego rozwiązania (pełna dokumentacja w języku polskim), w celu 

potwierdzenia równoważności zaoferowanego produktu, rozumianej jako posiadanie 

wszystkich wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia cech, funkcjonalności 

oraz parametrów. 

 szczegółowego opisu integracji rozwiązania równoważnego z rozwiązaniem 

posiadanym przez zamawiającego. 
 

ROZDZIAŁ 3 

PROJEKT UMOWY  DP/374/.../20 

zawarta  ..............................  w Szczecinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin,               

NIP 851-020-80-05,  

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a ................................................................................................................................... 

NIP........................ 

REGON …………….. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania DP/371/184/20 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  zawarta została umowa następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 

365 lub równoważny dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów 

Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment 

for Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania (dostęp poprzez 

dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego.  

2. Szczegółowy opis licencji oprogramowania określony został w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy drogą elektroniczną w 

terminie do 7  dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Subskrypcja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy od dnia ……  

3. Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu elektroniczny dostęp do oprogramowania 

stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy. 

§ 3 
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1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu subskrypcji 

producenta oprogramowania na korzystanie z oprogramowania wchodzącego w zakres 

przedmiotu zamówienia.  

2. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z umową licencyjną korzystanie przez 

niego i przez Zamawiającego w szczególności z praw majątkowych nie narusza przepisów 

prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie w wersji aktualnej w dniu 

realizacji umowy odpowiednio do wersji wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu elektroniczny dostęp do oprogramowania 

stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy. 

§ 4 

1.   Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3, zobowiązuje się do 

zapewnienia Zamawiającemu subskrypcji, zapewniającej prawo do korzystania z 

Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:  

1) korzystania z Oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w sposób 

określony w zakresie oferty Wykonawcy oraz Umowy Licencjonowania Zbiorowego  

zgodnie z liczbą nabytych licencji,  

2) instalacji na komputerze (komputerach) innych niż ten (te), na których pierwotnie 

zainstalowano licencje Oprogramowania, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji 

ich z tego komputera (komputerów), 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3, Zamawiający ma prawo do 

korzystania ze zaktualizowanego Oprogramowania jak również z Oprogramowania po 

zainstalowaniu poprawek na warunkach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.  

§ 5 

1. Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na  kwotę 

….PLN brutto za pakiet rocznych licencji subskrypcyjnych (dla 1570 pracowników i 

nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego),. 

2. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 

przedmiot zamówienia i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje w  

szczególności koszty i opłaty związane z realizacją  przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych 

oraz spełnia wszystkie warunki określone w ofercie. 

4. Zamawiający jest zobligowany do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

§ 6 

1. Cena za pakiet rocznych licencji subskrypcyjnych zostanie uregulowana przez Kupującego 

w terminie …… dni (max 30) od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę 

po dokonaniu aktywacji pakietu rocznych licencji subskrypcyjnych. Warunkiem 

wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego 

wskazanego w § 7 umowy aktywacji licencji subskrypcyjnych. 

2. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o 

której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie 

internetowej https://efaktura.gov.pl). Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w 

ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki umowne w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie. Termin do zapłaty biegnie od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury w wersji papierowej lub od otrzymania przez Zamawiającego 

powiadomienia o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę 

Elektronicznego Fakturowania. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania; 

Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłana 

pocztą elektroniczną na adres ..................................................... 

https://efaktura.gov.pl/
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień 

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o 

podatku od towarów i usług. W przypadku braku, na dzień zapłaty, numeru rachunku w 

powyższym wykazie nie mają zastosowania zapisy dotyczące naliczania odsetek 

ustawowych za nieterminową zapłatę o których mowa w ust. 4. 

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  

Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo 

naliczyć  Zamawiającemu odsetki  ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

5. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych 

oraz spełnia wszystkie warunki określone w ofercie. 

2. Osobą właściwą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: …………………… 

3. Osobą właściwą do kontaktów ze strony Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej 

umowy jest Adam Kowalski, e-mail: adam.kowalski@usz.edu.pl, tel.: 91 444 1005 

4. Zamawiający jest zobligowany do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

§ 8 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy  w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%  ceny netto określonej 

w §  5 pkt. 1  za każdy dzień zwłoki, jednak w żadnym wypadku kara nie wyniesie 

więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy netto; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy , w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

netto określonego w  § 5 ust. 1; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości netto części 

przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Zamawiającego , w wysokości 10% wartości netto części 

przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 

471 K.C. do wysokości poniesionej szkody, jednak w żadnym wypadku kwota 

odszkodowania nie wyniesie więcej niż 100% wartości przedmiotu umowy.  

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

§10 

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek zwłokę lub niewykonanie 

świadczenia z przyczyn, na które nie miała istotnego wpływu, w tym takich jak: działania 

terrorystyczne, działania rządów lub sił natury; przerwy w telekomunikacji, dostawie prądu 

lub w transporcie; niezrealizowanie umowy przez strony wykonawców lub dostawców; 

niemożność pozyskania niezbędnej siły roboczej lub materiałów. W przypadku wystąpienia 

Siły Wyższej, Wykonawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Zamawiającego o 

mailto:adam.kowalski@usz.edu.pl
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zaistnieniu działania siły wyższej oraz o zakresie realizacji umowy, na który działanie siły 

wyższej ma wpływ, a w przypadku niemożliwości zrealizowania przedmiotu umowy, do 

anulowaniu umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§12 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

i ustawy prawo zamówień publicznych. 

§14 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

…………………………… 
(Dział Zamówień Publicznych) 

 

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzam 
 

 

 

Szczecin, dnia ................................                                               ...................................... 
                                     (zamawiający 
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