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Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający jednocześnie 
następujące warunki w zakresie: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca załączy do 
ofert oświadczenie iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż: 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał, a w przypadku 
świadczeń ciągłych lub okresowych wykonuje w jednostce sektora finansów 
publicznych administracji samorządowej:  

− co najmniej trzy zamówienia, każde polegające na dostawie, instalacji, 
wdrożeniu, konfiguracji oraz migracji danych i przeszkoleniu użytkowników (w 
tym przeprowadzeniu szkoleń i instruktarzy przystanowiskowych) oferowanego w 
niniejszym postępowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST) 
wspomagającego pracę jednostki samorządu terytorialnego, w ramach którego 
dostarczono i wdrożono zintegrowane ze sobą następujące moduły: Moduł 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), Moduł Spraw Obywatelskich – 
Ewidencja Ludności (ELUD), Moduł Dopłat Paliwowych dla Rolników (DP), Moduł 
Podatku od Środków Transportowych wraz Modułem Księgowości Podatkowej 
(KPST), Moduł Podatków (Rolny, Leśny, od Nieruchomości) wraz z Modułem 
Księgowości Podatków Gminnych (KPG), o wartości zamówień nie mniejszej niż 
250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każde, 
przy czym każde z zamówień musiało obejmować wdrożenie wszystkich 
wymienionych powyżej Modułów oraz wykonanie i uruchomienie integracji 
Modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z ePUAP przy czym: 
� co najmniej jedno ze wskazanych zamówień musiało obejmować wykonanie i 

uruchomienie integracji Modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z 
użytkowanym przez Partnerów Projektu systemem do obsługi BIP w zakresie 
automatycznej prezentacji na stronie podmiotowej BIP co najmniej statusu 
spraw prowadzonych w Module Elektronicznego Obiegu Dokumentów; 

� co najmniej jedno ze wskazanych zamówień musiało obejmować wykonanie, 
dostarczenie i uruchomienie Portalu Interesanta  wraz z integracją z 
modułami dziedzinowymi, który automatycznie prezentuje oczekiwane przez 
Interesantów indywidualne dane z modułów dziedzinowych co najmniej w 
zakresie: 

a. zobowiązań wobec Gminy (podatki gminne, podatki od środków 
transportowych)  

b. wymiaru podatku 
c. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
d. sprawdzenie numeru PESEL noworodka 

− co najmniej trzy zamówienia, każde polegające na dostawie, instalacji, wdrożeniu 
konfiguracji i przeszkoleniu użytkowników (w tym przeprowadzeniu szkoleń i 
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instruktarzy przystanowiskowych) oferowanego w niniejszym postępowaniu 
systemu wspomagającego pracę służb finansowych jednostki samorządu 
terytorialnego służącego do planowania i realizacji budżetu w ujęciu klasycznym 
oraz zadaniowym - posiadającego co najmniej obsługę następujących 
modułów/obszarów: automatyczne tworzenie projektu uchwały budżetowej wraz 
z załącznikami w ujęciu klasycznym i zadaniowym, automatyczne tworzenie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami, eksport budżetu i WPF do 
systemu centralnego Besti@, obsługa wydatków niewygasłych, obsługa Funduszu 
Sołeckiego, obsługa realizacji budżetu w ujęciu klasycznym i zadaniowym wraz z 
jednostkami podległymi, obsługa wniosków o zmianę w budżecie, o wartości 
zamówień nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 
złotych brutto) każde;  

− każde z zamówień musiało obejmować zapewnienie co najmniej 12 miesięcznej 
obsługi gwarancyjnej oraz obsługi serwisowej (asystę techniczną), w tym obsługę 
HelpDesk 

− co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu instrukcji 
bezpieczeństwa zawierającej co najmniej: 
� instrukcję zarządzania systemem informatycznym 
� politykę bezpieczeństwa 
o wartości zamówienia nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych brutto) 

− co najmniej jedno zamówienia polegające na opracowaniu i uruchomieniu 30 
elektronicznych usług publicznych, w tym: dla każdej eUsługi wykonano łącznie:  
� opracowanie wzoru dokumentu elektronicznego lub skorzystanie z wzoru 

istniejącego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów 
Elektronicznych (przy czym Wykonawca musiał opracować co najmniej 10 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych celem przekazania do publikacji w 
Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych) 

� przygotowanie i opracowanie formularza elektronicznego 
� przygotowanie i opracowanie karty usługi oraz jej opisu na platformie ePUAP 
� wprowadzenie informacji o płatnościach i uruchomienie płatności 

elektronicznych na ePUAP (w przypadku występowania) 
� uruchomienie usługi elektronicznej na ePUAP  
o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy 
złotych brutto) 

 
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca posiada i 
zapewni na etapie szkoleń i wdrożeń poprzez złożenie oświadczenia - mobilne sale 
szkoleniowe w ilości 2 sztuk, każda składająca się co najmniej z: 15 sztuk komputerów 
przenośnych, projektora, serwera, urządzenia sieciowego, infrastruktury sieciowej oraz 
wykaże, iż dysponuje odpowiednią kadrą (co najmniej 23 osoby, Zamawiający nie wyraża 
zgody na łączenie którejkolwiek z ról) przeznaczoną do realizacji zamówienia spełniającą 
poniższe warunki:  
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− co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Koordynatora Wdrożenia, posiadająca 
wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu 
realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2 lub innej 
równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku 
Koordynatora Wdrożenia lub równoważnym w przynajmniej 3 zakończonych 
sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych 
polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu w jednostce administracji 
samorządowej oferowanego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST) wspomagającego pracę 
jednostki samorządu terytorialnego, w ramach którego dostarczono i wdrożono 
zintegrowane ze sobą następujące moduły: Moduł Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (EOD), Moduł Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności (ELUD), 
Moduł Dopłat Paliwowych dla Rolników (DP), Moduł Podatku od Środków 
Transportowych wraz Modułem Księgowości Podatkowej (KPST), Moduł 
Podatków (Rolny, Leśny, od Nieruchomości) wraz z Modułem Księgowości 
Podatków Gminnych (KPG) oraz dokonano integracji z ePUAP, o wartości 
zamówień nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy złotych brutto) każde oraz posiadająca znajomość najlepszych praktyk w 
zakresie zarządzania projektami – posiadającą certyfikat potwierdzający 
posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 lub innej 
równoważnej, co najmniej na poziomie wyższym niż podstawowy; 

− co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Zastępcy Koordynatora Wdrożenia, 
posiadająca wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie w 
zarządzaniu realizacją projektów informatycznych. Osoba ta musi posiadać 
doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi potwierdzone 
udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Koordynatora Wdrożenia lub 
Zastępcy Koordynatora Wdrożenia w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. 
odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym polegającym na 
wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej 
oferowanego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu Zintegrowanego 
Systemu Teleinformatycznego (ZST) wspomagającego pracę jednostki samorządu 
terytorialnego, w ramach którego dostarczono i wdrożono zintegrowane ze sobą 
następujące moduły: Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), Moduł 
Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności (ELUD), Moduł Dopłat Paliwowych dla 
Rolników (DP), Moduł Podatku od Środków Transportowych wraz Modułem 
Księgowości Podatkowej (KPST), Moduł Podatków (Rolny, Leśny, od 
Nieruchomości) wraz z Modułem Księgowości Podatków Gminnych (KPG) oraz 
dokonano integracji z ePUAP, o wartości zamówień nie mniejszej niż 250 000,00 
zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto); 

− co najmniej 5 osób, które pełnić będą rolę Specjalistów ds. Wdrożenia Modułu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), posiadające wykształcenie wyższe 
oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania w 
jednostkach administracji samorządowej systemów/modułów elektronicznego 
obiegu dokumentów (EOD). Każdy z proponowanych specjalistów, musi posiadać 
doświadczenie na stanowisku wdrożeniowca modułu elektronicznego obiegu 
dokumentów (EOD), potwierdzone udziałem proponowanych specjalistów na 
stanowisku wdrożeniowca Modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), 
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w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) 
projektach polegających na wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej 
oferowanego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę Modułu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z integracją z ePUAP, a 
proponowani specjaliści musieli w nich wykonywać istotne zadanie merytoryczne.  

− co najmniej 1 osoby, przewidzianej do roli Specjalistów ds. Wdrożenia Modułu 
Spraw Obywatelskich – Ewidencji Ludności (ELUD), posiadająca wyksztalcenie 
wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania w 
jednostkach administracji samorządowej systemów/modułów spraw 
obywatelskich – ewidencji ludności (ELUD). Proponowany specjalista, musi 
posiadać doświadczenie na stanowisku wdrożeniowca Modułu Spraw 
Obywatelskich – Ewidencji Ludności (ELUD), potwierdzone udziałem 
proponowanego specjalisty na stanowisku wdrożeniowca Modułu Spraw 
Obywatelskich – Ewidencji Ludności (ELUD), w przynajmniej 3 zakończonych 
sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach polegających na 
wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej oferowanego w niniejszym 
postępowaniu przez Wykonawcę Modułu Spraw Obywatelskich – Ewidencji 
Ludności (ELUD), a proponowany specjalista musiał w nich wykonywać istotne 
zadanie merytoryczne. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Modułu 
Dopłat Paliwowych (DP), posiadająca wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania w jednostkach 
administracji samorządowej systemów/modułów dopłat paliwowych (DP). 
Proponowany specjalista, musi posiadać doświadczenie na stanowisku 
wdrożeniowca Modułu Dopłat Paliwowych (DP), potwierdzone udziałem 
proponowanego specjalisty na stanowisku wdrożeniowca Modułu Dopłat 
Paliwowych (DP), w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez 
Zamawiającego) projektach polegających na wdrożeniu w jednostce administracji 
samorządowej oferowanego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę 
Modułu Dopłat Paliwowych (DP), a proponowany specjalista musiał w nim 
wykonywać istotne zadanie merytoryczne. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Modułu 
Podatków od Środków Transportowych wraz z Modułem Księgowości Podatkowej 
(KPST), posiadająca wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie wdrażania w jednostkach administracji samorządowej 
systemów/modułów podatków od środków transportowych wraz z 
modułami/systemami księgowości podatkowej (KPST). Proponowany specjalista, 
musi posiadać doświadczenie na stanowisku wdrożeniowca Modułu Podatków od 
Środków Transportowych wraz z Modułem Księgowości Podatkowej (KPST) 
potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku wdrożeniowca 
Modułu Podatków od Środków Transportowych wraz z Modułem Księgowości 
Podatkowej (KPST), w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych 
przez Zamawiającego) projektach polegających na wdrożeniu w jednostce 
administracji samorządowej oferowanego w niniejszym postępowaniu przez 
Wykonawcę Modułu Podatków od Środków Transportowych wraz z Modułem 
Księgowości Podatkowej (KPST), a proponowany specjalista musiał w nim 
wykonywać istotne zadanie merytoryczne. 
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− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Modułu 
Podatków (Rolny, Leśny, od Nieruchomości) wraz z Modułem Księgowości 
Podatków Gminnych (KPG), posiadająca wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania w jednostkach 
administracji samorządowej systemów/modułów podatków (rolny, leśny, od 
nieruchomości) wraz systemami/modułami księgowości podatków gminnych 
(KPG). Proponowany specjalista, musi posiadać doświadczenie na stanowisku 
wdrożeniowca Modułu Podatków (Rolny, Leśny, od Nieruchomości) wraz z 
Modułem Księgowości Podatków Gminnych (KPG), potwierdzone udziałem 
proponowanego specjalisty na stanowisku wdrożeniowca Modułu Podatków 
(Rolny, Leśny, od Nieruchomości) wraz z Modułem Księgowości Podatków 
Gminnych (KPG), w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez 
Zamawiającego) projektach polegających na wdrożeniu w jednostce administracji 
samorządowej oferowanego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę 
Modułu Podatków (Rolny, Leśny, od Nieruchomości) wraz z Modułem 
Księgowości Podatków Gminnych (KPG), a proponowany specjalista musiał w nim 
wykonywać istotne zadanie merytoryczne. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Modułu 
Opłat Lokalnych wraz z Modułem Księgowości Opłat (OL), posiadająca 
wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 
zakresie wdrażania w jednostkach administracji samorządowej systemu/modułu 
opłat lokalnych wraz systemem/modułem księgowości opłat (OL). Proponowany 
specjalista, musi posiadać doświadczenie na stanowisku wdrożeniowca Modułu 
Opłat Lokalnych wraz z Modułem Księgowości Opłat (OL), potwierdzone udziałem 
proponowanego specjalisty na stanowisku wdrożeniowca Modułu Opłat 
Lokalnych wraz z Modułem Księgowości Opłat (OL), w przynajmniej 3 
zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach 
polegających na wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej 
oferowanego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę Modułu Opłat 
Lokalnych wraz z Modułem Księgowości Opłat (OL), a proponowany specjalista 
musiał w nim wykonywać istotne zadanie merytoryczne. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Modułu 
Opłat za Odpady Komunalne wraz z Modułem Księgowości Opłat (OK), 
posiadająca wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie wdrażania w jednostkach administracji samorządowej 
systemu/modułu opłat za odpady komunalne wraz  z systemem/modułem 
księgowości opłat (OK). Proponowany specjalista, musi posiadać doświadczenie 
na stanowisku wdrożeniowca Modułu Opłat za Odpady Komunalne wraz z 
Modułem Księgowości Opłat (OK), potwierdzone udziałem proponowanego 
specjalisty na stanowisku wdrożeniowca Opłat za Odpady Komunalne wraz z 
Modułem Księgowości Opłat (OK), w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. 
odebranych przez Zamawiającego) projektach polegających na wdrożeniu w 
jednostce administracji samorządowej oferowanego w niniejszym postępowaniu 
przez Wykonawcę Modułu Opłat za Odpady Komunalne wraz z Modułem 
Księgowości Opłat (OK), a proponowany specjalista musiał w nim wykonywać 
istotne zadanie merytoryczne. 
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− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Modułu 
Opłat za Wodę i Ścieki wraz z Modułem Księgowości Opłat (OWS), posiadająca 
wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 
zakresie wdrażania w jednostkach administracji samorządowej systemu/modułu 
opłat za wodę i ścieki wraz systemem/modułem księgowości opłat (OWS). 
Proponowany specjalista, musi posiadać doświadczenie na stanowisku 
wdrożeniowca Modułu Opłat za Wodę i Ścieki wraz z Modułem Księgowości Opłat 
(OWS), potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku 
wdrożeniowca Modułu Opłat za Wodę i Ścieki wraz z Modułem Księgowości Opłat 
(OWS), w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez 
Zamawiającego) projektach polegających na wdrożeniu w jednostce administracji 
samorządowej oferowanego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę 
Modułu Opłat za Wodę i Ścieki wraz z Modułem Księgowości Opłat (OWS), a 
proponowany specjalista musiał w nim wykonywać istotne zadanie 
merytoryczne. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Specjalisty ds. Wdrożenia Systemu 
służącego do obsługi Planowania i Realizacji Budżetu Gminy w ujęciu klasycznym 
oraz zadaniowym (SB), posiadająca wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania w jednostkach administracji 
samorządowej systemów służących do planowania i realizacji budżetu gminy w 
ujęciu klasycznym oraz zadaniowym (SB). Proponowany specjalista, musi 
posiadać doświadczenie na stanowisku wdrożeniowca systemu służącego do 
obsługi planowania i realizacji budżetu gminy w ujęciu klasycznym oraz 
zadaniowym (SB), potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na 
stanowisku wdrożeniowca Systemu służącego do obsługi planowania i realizacji 
budżetu gminy w ujęciu klasycznym oraz zadaniowym (SB), w przynajmniej 3 
zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach 
polegających na wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej 
oferowanego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę systemu służącego 
do obsługi planowania i realizacji budżetu gminy w ujęciu klasycznym oraz 
zadaniowym (SB), a proponowany specjalista musiał w nim wykonywać istotne 
zadanie merytoryczne. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Certyfikowanego Testera, posiadająca 
wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk 
ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 
dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz 
dyscyplin naukowych i artystycznych  (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065), oraz 
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania oferowanego 
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu Zintegrowanego Systemu 
Teleinformatycznego, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na 
stanowisku Testera w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych 
przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na wdrożeniu 
lub dostawie i wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej oferowanego 
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu Zintegrowanego Systemu 
Teleinformatycznego (ZST) wspomagającego pracę jednostki samorządu 
terytorialnego, w ramach którego dostarczono i wdrożono zintegrowane ze sobą 
następujące moduły: Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Moduł Spraw 
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Obywatelskich – Ewidencja Ludności, Moduł Dopłat Paliwowych dla Rolników, 
Moduł Podatku od Środków Transportowych, Moduł Podatków (Rolny, Leśny, od 
Nieruchomości), Moduł Księgowości Podatkowej oraz dokonano integracji z 
ePUAP, o wartości zamówień nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każde oraz posiadająca znajomość 
najlepszych praktyk w zakresie testowania systemów informatycznych 
potwierdzoną certyfikatem potwierdzającym posiadaną wiedzę z zakresu 
testowania systemów informatycznych ISTQB na poziomie co najmniej 
podstawowym lub innym równoważnym. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, 
posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w 
zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i 
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych  (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 
1065), oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
administrowania technicznego oferowanego przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego, potwierdzone 
udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Administratora Technicznego 
w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) 
projektach informatycznych polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu 
w jednostce administracji samorządowej oferowanego przez Wykonawcę w 
niniejszym postępowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST) 
wspomagającego pracę jednostki samorządu terytorialnego, w ramach którego 
dostarczono i wdrożono zintegrowane ze sobą następujące moduły: Moduł 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Moduł Spraw Obywatelskich – Ewidencja 
Ludności, Moduł Dopłat Paliwowych dla Rolników, Moduł Podatku od Środków 
Transportowych, Moduł Podatków (Rolny, Leśny, od Nieruchomości), Moduł 
Księgowości Podatkowej oraz dokonano integracji z ePUAP, o wartości zamówień 
nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych brutto) każde. 

− co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Trenera prowadzącego szkolenia i 
warsztaty z tworzenia formularzy ePUAP oraz obsługi usług ePUAP, posiadająca 
wyksztalcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 
zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów obejmujących swą tematyką 
tworzenie formularzy ePUAP oraz obsługę usług ePUAP, potwierdzone udziałem 
proponowanego specjalisty na stanowisku trenera prowadzącego szkolenia i 
warsztaty z tworzenia formularzy ePUAP oraz obsługi usług ePUAP w 
przynajmniej 3 projektach informatycznych obejmujących swym zakresem 
przeprowadzenie szkoleń i warsztatów warsztaty z tworzenia formularzy ePUAP 
oraz obsługi usług ePUAP. 

− co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Specjalisty ds. Informacji Niejawnych, 
posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w 
zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i 
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych  (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 
1065), oraz minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania informacjami 
niejawnymi przy wdrażaniu oferowanego przez Wykonawcę w niniejszym 
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postępowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST), 
potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Specjalisty ds. 
Informacji Niejawnych w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych 
przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na wdrożeniu 
lub dostawie i wdrożeniu w jednostce administracji samorządowej oferowanego 
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu Zintegrowanego Systemu 
Teleinformatycznego (ZST) wspomagającego pracę jednostki samorządu 
terytorialnego, w ramach którego dostarczono i wdrożono zintegrowane ze sobą 
następujące moduły: Moduł Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Moduł Spraw 
Obywatelskich – Ewidencja Ludności, Moduł Dopłat Paliwowych dla Rolników, 
Moduł Podatku od Środków Transportowych, Moduł Podatków (Rolny, Leśny, od 
Nieruchomości), Moduł Księgowości Podatkowej oraz dokonano integracji z 
ePUAP, o wartości zamówień nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każde oraz posiadająca aktualne 
poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych 
oznaczone klauzulą co najmniej „poufne”. 

− co najmniej 2 osoby przewidziane do roli Specjalistów ds. Opracowania i 
Uruchomienia eUsług, posiadające wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie 
doświadczenie w zakresie opracowywania i uruchamiania eUsług na platformie 
ePUAP, potwierdzone udziałem proponowanych specjalistów na stanowisku 
Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia eUsług w przynajmniej 2 
zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach 
informatycznych zrealizowanych przez Wykonawcę w jednostkach administracji 
samorządowej polegających na opracowaniu i uruchomieniu eUsług na 
platformie ePUAP oraz każdy z proponowanych specjalistów musi posiadać 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej 10 wzorów dokumentów 
elektronicznych opublikowanych w Centralnym Repozytorium Wzorów 
Dokumentów Elektronicznych. Wykonawca w ofercie musi zamieścić linki do 
wzorów w CRD, opracowane przez proponowanych specjalistów. 

− co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Specjalisty ds. Potwierdzania i 
Weryfikacji Tożsamości w siedzibach Partnerów Projektu, posiadająca wiedzę, 
umiejętności oraz stosowne uprawnienia celem dokonania potwierdzenia i 
weryfikacji tożsamości, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w 
przynajmniej jednym zakończonym sukcesem tj. odebranym przez 
Zamawiającego zamówieniu, w ramach którego proponowany specjalista 
wykonał potwierdzenie i weryfikację tożsamości skutkującą wydaniem podpisu 
elektronicznego w siedzibie zamawiającego, dla co najmniej 3 osób 

− co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Specjalisty ds. utworzenia Punktu 
Potwierdzania Profilu Zaufanego, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie 
w zakresie przygotowywania i opracowywania instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym oraz polityki bezpieczeństwa, potwierdzone udziałem 
proponowanego specjalisty w przynajmniej jednym zakończonym sukcesem tj. 
odebranym przez Zamawiającego zamówieniu, w ramach którego był 
odpowiedzialny za przygotowanie i opracowanie instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym oraz polityki bezpieczeństwa. 
 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
zamówienia tj.: 

− posiada środki finansowe lub zdolność kredytową gwarantujące prawidłową 
realizację zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca 
składa do oferty wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
składania ofert informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. W 
przypadku, gdy wartość będzie dotyczyła innej waluty niż złoty polski, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia 
ofert niniejszego postępowania. 

− posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 
000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) i będzie ubezpieczony w tym zakresie 
przez okres realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku 
Wykonawca składa do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną co 
najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

 
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 
 


