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I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.; 80-560 Gdańsk ul. Pokoleń Lechii Gdańsk
1, Tel. +48 58 76 88 650, Fax. +48 58 76 88 651
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu kontroli biletów na
Stadionie Energa Gdańsk.
2. Zamówienie obejmuje:
2.1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej/wdrożeniowej przed przystąpieniem
do jakichkolwiek prac na obiekcie;
2.2 Wykonanie zaprojektowanego systemu opisanego w opisie przedmiotu
zamówienia na system kontroli biletów (załącznik nr 7) i przeprowadzenie
procedur odbiorowych i wdrożenie systemu
2.2.1 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w obiekcie celem
sprawdzenia warunków na obiekcie, w tym warunków związanych z
wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny
zakresu robót niezbędnych do kompleksowego wykonania pełnego
zakresu zamówienia.
2.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w związku z
wykonywaniem zamówienia należytego ładu, porządku, przestrzegania
przepisów bhp i ppoż., ochrony obiektu i sieci oraz urządzeń, stosowania
się do „Regulaminu prowadzenia prac technicznych na stadionie”
(dostępnego
na
stronie
http://www.stadionenerga.pl/assets/Regulaminy/Regulaminprowadzenia-prac-technicznych-na-Stadionie.pdf),
zabezpieczenia
mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania obiektu po wykonaniu
zamówienia.
2.2.3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, próbki materiałów wraz z
wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
2.2.4 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienie zgodnie
z
niniejszym
SIWZ,
na
podstawie
dokumentacji
wykonawczej/wdrożeniowej zatwierdzonej przez Zamawiającego,
przepisów prawa i wiedzy technicznej, z materiałów własnych. Materiały
stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie
wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.) w brzmieniu określonym
art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.
U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), czyli odpowiadać co do jakości wymogom
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wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty itp ).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane,
każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, który nie będzie spełniał
tych wymagań będzie odrzucony.
2.2.5 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty
wszystkich czynności i obowiązków wynikających z SIWZ i załączników
do SIWZ, obowiązujących przepisów prawa, a także z warunków
prowadzenia robót, w tym w szczególności kosztów:
a) uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania
zamówienia,
b) wykonania dokumentacji powykonawczej,
2.2.6 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany system na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy od dnia popisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3.

IV.

Kody CPV:
51 00 00 00 – 9 usługi instalowania
31 71 00 00 – 6 sprzęt elektroniczny

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od zawarcia Umowy.
2. Zamawiający zwraca uwagę, że montaż urządzeń do kontroli biletów zostanie
może się rozpocząć w dniu 02.06.2016r. Wykonawca ustalając harmonogram
realizacji zamówienia jest zobowiązany do uwzględnienia tego w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy według następującego
harmonogramu:

V.

I etap:

wykonanie dokumentacji wykonawczej/wdrożeniowej w terminie do
25.05.2016 r.

II etap:

zainstalowanie i wdrożenie systemu, jego uruchomienie oraz
wykonanie pozostałych obowiązków opisanych w SIWZ (poza obsługą
systemu podczas imprez masowych, stanowiącą etap III).

III etap:

obsługa systemu wspólnie z osobami wskazanymi przez
Zamawiającego na 5 pierwszych imprezach masowych w terminach
podanych przez Zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1.

Wiedza i doświadczenie.

4

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie zamówienia w zakresie
instalowania lub uruchomienia systemów do kontroli biletów w obiektach
sportowych, na których odbywają się imprezy masowe, w tym co najmniej dwa
zamówienia polegające na wdrożeniu (zainstalowanie lub uruchomienie) na
stadionach o pojemności powyżej 15 tys. miejsc siedzących systemu
składającego się co najmniej z następujących modułów: budowania i
zarządzania bazą Klientów, kontroli biletów i identyfikacji osób.
Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI.1.
SIWZ i pkt 111.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.
2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności
w zakresie sytuacji finansowej - posiadają środki finansowe na rachunku
w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI.1.
SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.
1.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
1)
Wykaz systemów wymienionych w punkcie V. 1. wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, ilości miejsc siedzących w obiekcie, daty i miejsca
wykonania oraz ze wskazaniem, czy zostały wykonane należycie, z
załączeniem dowodów potwierdzających należyte ich wykonanie.
Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o zamówieniach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.

5.

Informacje dodatkowe:
1) Dowodami, o których mowa w pkt VI. 1. SIWZ i pkt 111.4.1) ogłoszenia
o zamówieniu są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
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niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający
sposób
potwierdza
spełnianie
opisanego
przez
zamawiającego warunku.
5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt Vl.3 SIWZ i pkt III.4.3) ogłoszenia o zamówieniu,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt VI.3 SIWZ i
pkt III.4.3) ogłoszenia o zamówieniu stosuje się odpowiednio.
6) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę, lub przez notariusza.
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
9) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
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10)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich
pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii
poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
b)

Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu.

c)

Dokumenty wymienione w pkt VI.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia o
zamówieniu powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu.

d)

Dokumenty wymienione w pkt Vl.2. SIWZ i pkt III.4.2) ogłoszenia
o zamówieniu muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których
jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający
przeliczy te kwoty na złote według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.
2.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną.

VIII. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bogdan Klinkosz
tel.: 58 58 76 88 650, faks: 58 58 76 88 651. e-mail: b.klinkosz@bieg2012.pl.
IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1.
2.
3.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00
zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
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4)
5)

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. w Banku Bank Pekao
SA, V Oddział w Gdańsku nr konta: 48 1240 2920 1111 0010 3179 2450,
z oznaczeniem: Wadium - Sygnatura Akt : BIEG/ZP/1/03/2016.

5.

Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Spółki Biuro
Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o., ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80560 Gdańsk, z oznaczeniem: Wadium - Dostawa i montaż systemu kontroli
biletów na Stadionie Energa Gdańsk, Sygnatura Akt: BIEG/ZP/1/03/2016/BK.
Wadium w formach niegotówkowych musi wskazywać jako beneficjenta
Zamawiającego tj. Spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o.

6.
7.

X.

gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr
113, poz. 759, z późn. zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń
i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres
związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także
przez ten okres.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory:
formularza oferty, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, wykazu robót budowlanych, oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia i informacji o przynależności do grupy kapitałowej, które stanowią
odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - Dostawa i montaż
systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk,
2)

wewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - Dostawa i montaż
systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk oraz nazwa i adres
wykonawcy.
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XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012
Spółka z o.o., ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, w terminie do dnia:
24.03.2016 r. do godziny 14.00.

2.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012
Spółka z o.o., ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, w dniu: 24.03.2016
r. o godzinie 14:30.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XIV.

1.

Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie
przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2.

Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem
wartości netto oraz wartości podatku od towarów i usług.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania
wszelkich obowiązków wynikających z SIWZ, w tym w szczególności: wszelkich
kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
udzielenia licencji, pełnienia nadzoru autorskiego, wsparcia technicznego,
szkolenia, obsługi gwarancyjnej, odbiorów, uzgodnień wynikających z
przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania
wykonawcy.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z
uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) najniższa cena. Waga: 95;
2) Długość okresu gwarancji jakości dla wykonanego systemu w pełnych
miesiącach spełniających wymagania SIWZ. Waga: 5.
Ob = C + R
gdzie:
Ob – całkowita ilość punktów oferty badanej
C – ilość punktów w kryterium „cena”
R – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”

2.

Sposób przyznawania punktów:
1) Liczba punktów w ramach kryterium „cena” (C) będzie obliczona za pomocą
następującego wzoru:
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C = (Cn/Cb) x 95 % x 100
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty brutto
Cb – cena brutto badanej oferty
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami zaokrąglania.
2) Liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” (G) będzie obliczone
za pomocą następującego wzoru:
G = (Gb/Gn) × 5% x 100
Gn – maksymalna długość okresu gwarancji jakości przedmiotu
zamówienia – 60 miesięcy
Gb – długość okresu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia oferty
badanej (w pełnych miesiącach)
Przy czym Zamawiający wymaga, aby oferowany okres gwarancji
jakości na przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę był nie
krótszy nie 36 miesięcy.

XV.

3.

Oferta, która uzyska
najkorzystniejszą.

największą

ilość

punktów

zostanie

uznana

za

4.

W każdym przypadku gdy zaproponowany w ofercie okres gwarancji jakości
będzie przekraczał 60 miesięcy dla oceny oferty będzie przyjęty okres 60
miesięcy.

5.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiający żąda od wykonawcy do dnia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

podpisania

umowy

wniesienia

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1.

Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania, na zasadach określonych poniżej w
wysokości 10 % ceny umownej brutto.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.

3.

Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
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zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (tekst jednolity Dz. U. z
2007r. Nr 42 poz.275).
4.

Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta
nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy
gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego.

5.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca
przelewem pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1240 2920
1111 0010 3179 2450.

6.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w sprawie Zamówienia będzie
pozostawać w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało
ustanowione, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Oświadczenie gwaranta lub
poręczyciela powinno obejmować co najmniej następujące oświadczenia:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji/poręczenia jest zobowiązanie gwaranta do
zapłaty kwoty w wysokości ………………. (słownie: ........... ), stanowiąca
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, do wniesienia której zobowiązany
jest .......... (nazwa Wykonawcy), wybrany w postępowaniu o zamówienie
publiczne na ………… . Niniejszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowiązuje się
zapłacić na rzecz ………………, zwanego dalej Beneficjentem, kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o której mowa wyżej, na pokrycie roszczeń
Beneficjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Gwarancja obowiązuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wypłaci
Beneficjentowi kwotę do wysokości określonej powyżej w terminie 21 dni od
pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności dalszego uzasadnienia żądania
przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota
roszczenia jest mu należna w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy.”

7.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie
innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji
Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, w tym
uprawniając Zamawiającego do żądania zapłaty odpowiedniej kwoty
zabezpieczenia w przypadku przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub
przedłużenia okresu rękojmi, w sytuacji gdy na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowej gwarancji Wykonawca nie przedstawi nowego
zabezpieczenia spełniającego wymagania SIWZ.

8.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy
oryginał dokumentu złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Inwestycji Euro
Gdańsk 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80560 Gdańsk.

9.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych powinno być wniesione w pełnej wysokości
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zgodnie z punktem 1. powyżej, przed zawarciem Umowy i obowiązywać
Gwaranta do zapłaty w okresie realizacji przedmiotu Zamówienia, aż do upływu
30 dni od dnia wykonania Zamówienia oraz w wysokości 30 % kwoty
zabezpieczenia do upływu 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi za
wady.

XVI.

WZÓR UMOWY.
Na
1.
2.
3.
4.

Umowę składają się:
Umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Oferta Wykonawcy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.).
XVIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w zakresie zwiększenia ilości lub
jakości poszczególnych elementów objętych zamówieniem przy zastosowaniu
cen poszczególnych elementów zgodnych ze złożoną ofertą.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w
walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian
postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
- w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest możliwy do wykonania w inny
sposób niż wynikający z umowy i jest to korzystne dla zamawiającego, ze
względów ekonomicznych, lub poprawia funkcjonalność, sprawność
wydajność lub inne parametry techniczne lub użytkowe wykonywanego
systemu zmianie może ulec sposób wykonania zamówienia i odpowiednio
do przypadku cena lub termin wykonania;
- w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania
zamówienia, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych w czasie składania
oferty okoliczności - zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie
terminu wykonania zamówienia, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do
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okresu występowania wskazanych okoliczności;
- jeżeli niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego

-

XIX.
-

przedmiotu zamówienia - w takim przypadku zmianie mogą ulec
postanowienia umowy odnoszące się do zakresu prac i robót oraz obniżona
w odpowiednim stopniu wysokość ceny, proporcjonalnie do zakresu zmian;
w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po złożeniu
oferty, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy - w
takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy, do których
odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla
dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIKI.

Wzór formularza oferty - załącznik nr 1;
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Wzór wykazu robót budowlanych - załącznik nr 3;
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4;
Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5;
Wzór Umowy - załącznik nr 6;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7.
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(Załącznik nr 1 do SIWZ)

Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.),
pod nazwą: Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk.
Sygnatura Akt: BIEG/ZP/1/03/2016/BK
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, w łącznej cenie ryczałtowej:
cena brutto …………….………................……..… zł
podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł
cena netto …………….………................……..… zł
słownie złotych: …………………………….……………………..…................……………………….
2. Udzielimy ……… miesięcy gwarancji jakości na wykonany w ramach zamówienia system.
3.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

5.

Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich
zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami.

6.

Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we Wzorze Umowy.

8.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.

2.
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(Załącznik nr 2 do SIWZ)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), pod nazwą:
Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk
Sygnatura Akt: BIEG/ZP/1/03/2016/BK
Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.

2.
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(Załącznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
LP

RODZAJ

WARTOŚĆ
(NETTO)

ILOŚĆ MIEJSC
SIEDZĄCYCH
W OBIEKCIE

DATA
WYKONANIA

MIEJSCE
WYKONANIA i
ODBIORCA

1.

2

3

...

wraz z dowodami należytego wykonania

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.

2.
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(Załącznik nr 4 do SIWZ)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm, z późn. zm.), pod nazwą:
Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk .
Sygnatura Akt: BIEG/ZP/1/03/2016/BK
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.

2.
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(Załącznik nr 5 do SIWZ)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm, z późn. zm.), pod nazwą:
Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk .
Sygnatura Akt: BIEG/ZP/1/03/2016/BK
Oświadczam/y, że wykonawca - …………………………………………………………., nie należy do grupy
kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych /
należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień
publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty*:
1) ………………….,
2) ………………….,
……

* kursywą wpisano opcje do wyboru – niepotrzebne skreślić
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.

2.
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(załącznik nr 6 do SIWZ)

Umowa nr …..
Zawarta w dniu …… w Gdańsku pomiędzy:
Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii
Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000291830, NIP 584-263-25-07, REGON
220502292, zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"
a
…………………
zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"
łącznie zwanych „STRONAMI”

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wdrożenia nowego
Systemu Kontroli Biletów (SKB) wraz z integracją z obecną infrastrukturą na Stadionie
Energa Gdańsk w Gdańsku, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia ……. (SIWZ) i ofertą Wykonawcy z dnia …… (Przedmiot Umowy). Zakres
zobowiązań wykonawcy określony jest w SIWZ

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:
I etap:
wykonanie dokumentacji wykonawczej/wdrożeniowej w terminie do
25.05.2016 r.
II etap:

wdrożenie systemu, tzn. jego instalacja i uruchomienie oraz
wykonanie pozostałych obowiązków opisanych w SIWZ (poza obsługą
systemu podczas imprez masowych, stanowiącą etap III) w terminie
12 tygodni od zawarcia Umowy, przy czym obiekt do montażu
urządzeń i wdrożenia Systemu Kontroli Biletów zostanie Wykonawcy
udostępniony w dniu 02.06.2016 r.

III etap:

obsługa systemu wspólnie z osobami wskazanymi przez
Zamawiającego na 5 pierwszych imprezach masowych w terminach
podanych przez Zamawiającego.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3
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1.

Wykonawca oświadcza, że prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy będą
prowadzone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, niniejszą Umową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną
oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie
uprawnienia i doświadczenie do realizacji Przedmiotu Umowy, a także siłę roboczą,
materiały i sprzęt.

2.

3.

WYNAGRODZENIE
§4
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi
netto ……. złotych (słownie: …… zł), plus należny podatek od towarów i usług…………..
złotych, co daje kwotę brutto……………………… (i jest wynagrodzeniem ryczałtowym)
Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I i II wynosi 90% wynagrodzenia wskazanego w
ustępie 1. powyżej
Wynagrodzenie za wykonanie Etapu III wynosi 10% wynagrodzenia wskazanego w
ustępie 1. powyżej
Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje całkowicie zobowiązania
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
także udzielonych gwarancji jakości, udzielonych licencji i przeniesionych praw
objętych niniejszą Umową.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.

ROZLICZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§5
Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o fakturę
częściową i końcową.
Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowił Protokół Odbioru
Częściowego etapu I wraz z Protokołem Odbioru Częściowego etapu II, podpisane
przez Zamawiającego zgodnie z § 6 niniejszej umowy.
Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił Protokół Odbioru
Końcowego podpisany przez Zamawiającego zgodnie z §6 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie płatne w terminie 30 dni
począwszy od dnia wpływu do Siedziny Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
§6
Gotowość do odbioru etapu I, etapu II i odbioru końcowego Wykonawca zgłosi
pisemnie Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu wszystkich obowiązków
wynikających z SIWZ.
Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie 2 dni od dnia
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
Warunkiem odbioru etapu II jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji
powykonawczej i dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ.
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4.

5.

6.

7.

Odbiór etapu I, etapu II i odbiór końcowy nastąpi na podstawie Protokołów Odbioru
Częściowego (etapu I i etapu II) i Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od
przystąpienia do czynności odbiorowych.
W razie zgłoszenia w protokole odbioru zastrzeżeń, Wykonawca jest obowiązany
do usunięcia wszelkich wad lub uchybień w terminie ustalonym przez
Zamawiającego uzależnionym od stopnia złożoności i czasochłonności dokonania
niezbędnych poprawek.
Zamawiający ma prawo zgłaszania zastrzeżeń, aż do momentu kiedy przekazany
Przedmiot Umowy nie wymaga dalszych poprawek. Ust. 4 niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio.
Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji
jakości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE
§7
1. Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne o charakterze niewyłącznym w
przypadku:
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w
stosunku do terminów wskazanych w § 2,
b) za
nienależyte
realizowanie
zobowiązań
w
zakresie
Wsparcia
Eksploatacyjnego w wysokości 1.000 zł. za każdy wskazany przez
Zamawiającego przypadek,
c) za nieterminowe realizowanie usług ServiceDesk w wysokości wskazanej w
Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,
d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego
obowiązków skutkujących odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
PRAWA AUTORSKIE, LICENCJE
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich licencji lub sublicencji niezbędnych
do prawidłowego korzystania z Systemu zrealizowanego w ramach Umowy, zgodnie
z punktem 4 i 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia na cały okres eksploatacji systemu.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie informacje (w tym: hasła, loginy)
umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania z poziomu użytkownika i
administratora.
3. Z dniem przekazania Zamawiającemu jakiejkolwiek części dokumentacji,
zawierającej utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do przekazanych utworów, co uprawnia Zamawiającego do korzystania i
rozporządzania tymi utworami bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
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następujących polach eksploatacji: realizacja zaprojektowanych urządzeń i ich
modyfikacja, udostępnianie w sieci Internet, zwielokrotniania dowolną techniką,
publiczne prezentowanie, sprzedaż rzeczy oznaczonych częściami utworu lub całym
utworem.
4. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie w utworach zmian, oraz na wyrażanie
przez Zamawiającego zgody na korzystanie z tych utworów w całości lub w części,
w szczególności poprzez jego opracowanie i wprowadzanie w nim zmian.
5. Wynagrodzenia za udzielenie licencji, przeniesienie praw autorskich i udzielenie
zgód, o których mowa w ustępach 1, 2, 3, 4 powyżej uwzględnione jest w
wynagrodzeniu wskazanym w §4.

1.

2.

3.

4.

5.

RĘKOJMIA ZA WADY i GWARANCJA JAKOŚCI
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, z tym że termin rękojmi za wady nie może upłynąć przed
terminem obowiązywania gwarancji jakości.
Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi za
wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zakupiony i
dostarczony System (rozumiany jako spójna całość wszystkich wdrożonych
elementów składających się na Przedmiot Zamówienia, wraz z ewentualnie
wykorzystanymi do wdrożenia urządzeniami [serwerami opisanymi w pkt. 6.1 Opisu
Przedmiotu Zamówienia] będącymi własnością Zamawiającego) w ramach
niniejszej Umowy oraz na prawidłowe funkcjonowanie zmodernizowanego
Systemu, na okres …… miesięcy od dnia popisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, usterek oraz Awarii, za
które odpowiada w ramach rękojmi lub na podstawie gwarancji jakości niezwłocznie
- ale nie później niż w terminach ustalonych przez Zamawiającego, określonych w
załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
wykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania, o którym
mowa w ust. 1. Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej,
obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami, po
uprzednim wezwaniu wykonawcy do usunięcia wad i usterek. Zamawiający
zachowuje przy tym prawo do kar umownych określonych w § 7 Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
a) upgrade’u
Oprogramowania
Aplikacyjnego
Systemu
w
Okresie
Gwarancyjnym.
b) zapewnienia aktualnej licencji oprogramowania antywirusowego w Okresie
Gwarancyjnym,
c) dostosowywania Systemu do wymagań PZPN w zakresie integracji z CBDK,
wymagań EKSTRAKLASY w zakresie integracji z SCK oraz zmian w
przepisach prawa powszechnego w zakresie związanym z działaniem
Systemu w Okresie Gwarancyjnym Systemu,
d) świadczenie usług ServiceDesk zgodnie z wymaganiami OPZ,
e) realizacji przeglądów konserwacyjnych Systemu minimum 1 raz w roku w
okresie gwarancyjnym (wymóg ten dotyczy wszystkich urządzeń
wchodzących w skład Systemu oraz całego oprogramowania dostarczonego
przez Wykonawcę, a także niezbędnych czynności konserwacyjnych
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oprogramowania bazy danych Systemu). Jeśli producent poszczególnych
urządzeń wymaga częstszych przeglądów konserwacyjnych/gwarancyjnych
należy je uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10
Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego – ………………………………………………………………………………
2) po stronie Wykonawcy – …………………………………………………………………………………….
Wyżej wymienione osoby są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań wynikających
z niniejszej Umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru Częściowego i
Końcowego.
Każda ze Stron ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2, zawiadamiając
o powyższym pisemnie drugą Stronę.
Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy będzie
rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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