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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres Zamawiającego: ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała.
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530,
tel.: 33 82 70 830, e-mail: rwarzecha@wiss.com.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowania o zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2016r.
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016r.
3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Informatycznego do planowania
i zarządzania procesem produkcji w „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Bielsku
- Białej w obszarze Konstrukcja i technologia, Planowanie i harmonogramowanie produkcji,
Przygotowanie Produkcji, Nadzorowanie i Monitorowanie Produkcji, Poprawa Organizacji
Przedsiębiorstwa, wraz z przekazaniem bezterminowego prawa do modyfikacji kodu źródłowego
wdrażanego systemu, będącego przedmiotem zamówienia, wykonaniem migracji danych, integracji
wskazanych systemów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ:
- załącznik Nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagany zakres i funkcjonalności systemu
zarządzania
- załącznik Nr 5 – wzorze umowy z załącznikami
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny przedmiotu zamówienia w formie formularza
cenowego, sporządzonego według wzoru – załącznika nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe ustalone przez
Wykonawcę w formularzu cenowym winny zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ. Formularz cenowy Wykonawca składa w ramach oferty.
Tam gdzie, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów
lub wskazane normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych”
pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że
zagwarantują i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej
SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
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72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
4. Termin wykonania
Wymaganym terminem realizacji jest okres : od dnia zawarcia umowy do 12 miesięcy.
5. Okres i warunki gwarancji
Wymagany minimalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca musi udokumentować, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie dostawę minimum 2
usług polegające na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego. Wykazane
usługi wdrożenia powinny obejmować co najmniej obszary: Konstrukcja i technologia, Planowanie
i harmonogramowanie produkcji, Przygotowanie Produkcji, Nadzorowanie i Monitorowanie Produkcji,
Poprawa Organizacji Przedsiębiorstwa o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: 1 milion
złotych) każda w tym 1 usługę w firmie zabudowującej pojazdy w Polsce lub zagranicą, które
zapewniają jednoczesną pracę użytkowników na min. 100 stanowiskach komputerowych. W celu
wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem rodzaju wykonanych dostaw, wartość oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Dowodami
o których mowa powyżej są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy – jeżeli z usadowionych
przyczyn po obiektywnych charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ
i zał. nr 3 do SIWZ.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. Ocena spełnienia warunku
zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 2
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2. lit a),
c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w „wykazie
dostaw” – załącznik nr 4 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.2.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
7

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,
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania
ofert.
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej
klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione zgodnie z § 7 Rozporządzenia
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność
z oryginałem na każdej stronie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość przyjmie
średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia na stronie
Zamawiającego.
8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zapytania ofertowego. W takim przypadku, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przykładowy wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ oceniane
będzie łącznie, zaś badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzone będzie w odniesieniu do
każdego z Wykonawców.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
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4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5) Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie
odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie
nie uregulowanym przez umowę między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia regulują przepisy kodeksu cywilnego.
9. Podwykonawcy
1) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:
a) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający nie nakłada na
Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje
się.
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
b) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
c) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
d) termin płatności faktury – nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostaw ,
e) określenie iż, należność regulowana będzie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury,
f) uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte
wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo.
3) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu:
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie
wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zapytania
ofertowego.
10. Termin związania ofertą.
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest
dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres: rwarzecha@wiss.com.pl lub biurobr@wiss.com.pl.
Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem
nieważności formy pisemnej:
- złożenie Oferty;
- zmiana Oferty;
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- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.
2) Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub drogą elektroniczną e-mail, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.
1.
2.
3.
4.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest
wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale,
oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, która zostanie powierzona
podwykonawcom zgodnie z zapisami określonymi w pkt 9 SIWZ.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej
22 w recepcji, w terminie do dnia 9 października 2017 roku, do godziny 10.30.
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b. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta przetargowa na zadanie pn.:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do planowania i
zarządzania procesem produkcji
– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.10.2017r. godz. 11:00.
c. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
d. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim została
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
e. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofanych
nie będą otwierane i zostaną zwrócone na adres wskazany przez Wykonawcę.
f. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leszczyńskiej 22 w BielskuBiałej, w pokoju konferencyjnym, w dniu 9 października 2017 roku, o godzinie 11.00.
g. „ Otwarcie ofert jest niejawne, natomiast zostanie zamieszczona informacja na stronie
internetowej Zamawiającego z informacją o wynikach postępowania.
15. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu
uproszczonego lub szczegółowego, zgodnego z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.
Podana cena będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i powinna
uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zapytania ofertowego
3) Nie przewiduje się rewaloryzacji ceny.
4) Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych,
jak również do ogólnej ceny oferty ).
5) Cenę oferty należy podać netto i brutto z obowiązującym podatkiem VAT. Do porównania
ofert będzie przyjmowana cena oferty z podatkiem VAT.
6) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
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16. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar,
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone
słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo
podano poszczególne ceny ryczałtowe.
4) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) Cena – 85%
Liczonym według wzoru:
Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
Cena (C) = ----------------------------------------------------------------------------------Cena brutto badanej oferty

x 85 pkt

b) Funkcjonalność – 15 pkt
Oferta najkorzystniejsza (z największą ilością punktów wyliczonych na podstawie ilości pozycji
potwierdzonych na „Tak”:
1.
Automatyczne śledzenie zdarzeń w systemie i uruchamianie odpowiednich procesów
w momencie wystąpienia zdarzenia (np. blokada klienta po przekroczeniu limitu płatności, informacja
do handlowca po przeplanowaniu jego zlecenia na termin po potwierdzonym terminie realizacji, itp.)5 pkt.
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2.
Możliwość dołączania szablonów plików wykonanych w innych programach, np. Office,
OpenOfficea, następnie generowanie dokumentów (np. ofert) bezpośrednio z systemu z danymi
pochodzącymi z bazy danych– 5 pkt.
3.
Możliwość przeprowadzenia symulacji wykonywalności zamówień klienta, w kilku wariantach,
w żądanym terminie bez wprowadzania zmian do obowiązującego planu produkcji – 5 pkt)

otrzyma 15 pkt.

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków
stanowiąca sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. poniższego
wzoru:
P=C+F
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
F– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium funkcjonalność
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
3) W sytuacji gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat,
w tym mniejszą energochłonność.
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego
1)

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zapytania ofertowego może być zawarta.
Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem pod numer podany
w formularzu ofertowym oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ppkt. 1 lit. a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zapytania ofertowego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub e-mailem, nie później jednak
niż przed upływem terminu związania ofertą.
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4)

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zapytana ofertowego przed upływem
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu:
a) zostanie złożona tylko jedna oferta,
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodziły
przesłanki unieważnienia postępowania.
6) Umowa w sprawie niniejszego zapytania:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej,
c) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
d) zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej specyfikacji
e) podlega unieważnieniu:
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zapytania ofertowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zapytania
ofertowego na takich warunkach.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielanie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
21. Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia za pomocą podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy.
3. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował
zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców,
w przypadku gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby.
5. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w szczególności gdy:
- projekt lub umowa nie zawiera lub zawiera wadliwe oznaczenie stron tej umowy,
nieprawidłowe określenie wynagrodzenia z tytułu wykonania dostaw,
- materiały użyte do wykonania lub termin realizacji są niezgodne z umową pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
- termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane dostawy,

14

- wynagrodzenie za wykonanie dostawy powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za tę dostawę w ofercie Wykonawcy,
- projekt lub umowa zwiera postanowienia uzależniające uzyskanie płatności od Wykonawcy
od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres dostaw
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
- termin wykonania dostawy określony w projekcie lub w umowie jest dłuższy niż termin
wykonania wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- projekt lub umowa zawiera postanowienia dotyczące rozliczeń za wykonane dostawy,
w sposób uniemożliwiający rozliczenie tych dostaw pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie umowy,
- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady jest krótszy od
okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada każdorazowo
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy w sprawie zapytania ofertowego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
Procedurę tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Pozostałe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawiera wzór umowy, który stanowi
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
22. Postanowienia końcowe
1) Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego
postępowania przy czym nie dotyczy to złożonych ofert oraz dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub
informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.
Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2) Ogłoszenie o wyniku przetargu:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami, zasadami uczciwej konkurencji poprzez
wysłanie e-mail do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę i na stronie internetowej tj.
www.wiss.com.pl
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny.
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4) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z wykonawcą którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
3) Pytania:
Termin składania zapytań do postępowania ofertowego mija 22.09.2017 r.
23. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa dla wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia;
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw;
Załącznik nr 5 –Wzór umowy;
Załącznik nr 6 –Wzór oświadczenia o braku powiązań;
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr:

1

Formularz ofertowy
do zapytania nr R78.1.7.2017

….......….......................................
/ Miejscowość, data /
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /

….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby
upoważnionej do kontaktu /

Oferujemy dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do planowania i zarządzania procesem
produkcji za kwotę:
1. Oferujemy dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do planowania i zarządzania procesem
produkcji objętego zaproszeniem za cenę:
Cena netto: .....................................................
Słownie: ………………............................................................................................
Cena brutto: ...................................................
Słownie: ..................................................................................................................
na podstawie załączonej wyceny cenowej:
Lp.

ASORTYMENT

1.

Oprogramowanie

2.

Wdrożenie systemu

Cena netto

Cena brutto

RAZEM:

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym harmonogramem, który stanowi
załącznik nr 6 do umowy.
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Zwiększenie zakresu użytkowników Systemu (Upgrade) Cena jednostkowa netto zakupu
dodatkowych licencji wynosi ………………………………..
Stawka corocznej opłaty serwisowej wynosi ……………………………………..
2. Na wykonaną dostawę udzielamy …………….. miesięcy/miesiące* gwarancji od daty
podpisania protokołu odbioru.
3. Funkcjonalność systemu:
1. Automatyczne śledzenie zdarzeń w systemie i uruchamianie odpowiednich procesów
w momencie wystąpienia zdarzenia (np. blokada klienta po przekroczeniu limitu
płatności, informacja do handlowca po przeplanowaniu jego zlecenia na termin po
potwierdzonym terminie realizacji, itp.) – tak/nie
2. Możliwość dołączania szablonów plików wykonanych w innych programach, np.
Office, OpenOfficea, następnie generowanie dokumentów (np. ofert) bezpośrednio z
systemu z danymi pochodzącymi z bazy danych – tak/nie
3. Możliwość przeprowadzenia symulacji wykonywalności zamówień klienta, w kilku
wariantach, w żądanym terminie bez wprowadzania zmian do obowiązującego planu
produkcji – tak/nie
4. Deklarujemy wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 12 miesięcy.
5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej - dotyczy/nie dotyczy*)
Nazwisko, Imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon................................................... Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
5. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonaną dostawę
będzie płacone przelewem na konto:
...........................................................................................................
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13. Oferta została złożona na ...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ...........
14. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
.............................................................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

(miejscowość )

( data )

……………………………………………….……
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr:

2

Pieczęć nagłówkowa

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr telefonu ...................................................................................................................................
Nr faksu ........................................................................................................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie.

.............................. dnia:..........................

................................................................................
Pieczątka podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

20

Załącznik nr:

3

- przykładowy wzór pełnomocnictwa……………………………………, dn. ………………………..
Miejscowość
data

Pełnomocnictwo
My niżej podpisani ……….……………….....……,
imię i nazwisko wspólnika nr 1,

…….………...….….……,
imię i nazwisko wspólnika nr 2,

....................................................... wspólnicy spółki cywilnej/konsorcjum ……................................
imię i nazwisko wspólnika nr 3*,
pełna nazwa spółki
cywilnej/konsorcjum

z siedzibą w ……………………………………. przy ul. ……………………………………..
ustanawiamy pełnomocnika w osobie ……………………………….………..……… i
udzielamy pełnomocnictwa do:
a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego na
”_______________________________________________________________________”
prowadzonym przez ……………………….……., a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia .
b) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego na
”_______________________________________________________________________”
prowadzonym przez …………………………...
Podpisy:
…..……………………..
(podpis wspólnika nr 1)
…..……………………..
(podpis wspólnika nr 2)
…..……………………..
(podpis wspólnika nr 3*)

* w przypadku gdy ofertę składa 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa więcej niż 3 wspólników należy
dopisać pozostałych wspólników,
** należy wybrać właściwą opcję.
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Załącznik nr:

4

Pieczęć nagłówkowa
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Określenie dokumentu
załączonego na
potwierdzenie, że
dostawa została
wykonana należycie lub
jest wykonywana
należycie

Miejsce
realizacji, Czas
realizacji
od ….. do……

* Do każdej wykonanej dostawy wskazanej w wykazie należy przedstawić dowód potwierdzający, że dostawa ta
została wykonana lub jest wykonywana należycie.

.............................. dnia:..........................

...............................................................................
Pieczątka i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr:

5

WZÓR UMOWY

UMOWA NR …………..
NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI
zawarta w Bielsku-Białej, w dniu ……………………………….... 2017 roku,
pomiędzy:

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, przy ulicy Leszczyńskiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000539689,
NIP 937-263-74-77, REGON 241784124,
reprezentowaną przez jedynego komplementariusza – spółkę „WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000204046, w imieniu której działa prezes zarządu – Mariusz Rosa
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………….
przy ulicy ……………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ……………………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
………………NIP …………………………., REGON …………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

Zwanymi dalej łącznie Stronami
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W wyniku zakończenia postępowania zapytania cenowego przeprowadzanego dla potrzeb realizacji
zadania p.n. Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych” w ramach
Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego

ze środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

(umowa

nr POIR.01.01.02-00-0049/16-00) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Umowie, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:
Awaria

-

Wada polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym
niezgodnie z Dokumentacją:
a) powodująca zawieszanie się pracy Systemu, lub
b) sytuacja, w której System w ogóle nie funkcjonuje
Powyższe nie jest traktowane jako Awaria jeżeli jej wyłączną przyczyną
jest
a) nieprawidłowe działanie sprzętu na którym zainstalowany jest
System (serwer oraz klienci),
b) sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań do prawidłowej pracy
Systemu
c) system operacyjny bądź inne zainstalowane systemy nie spełniają
wymagań Sytemu

Błąd Zwykły

-

Wada polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym
niezgodnie z Dokumentacją, skutkująca błędnymi zapisami w bazie
danych Systemu lub błędnym albo nieskutecznym wprowadzaniem,
przetwarzaniem lub wyprowadzaniem informacji.

Błąd Krytyczny

-

Wada polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym
niezgodnie z Dokumentacją, skutkująca niemożnością realizacji przez
Zamawiającego procesów wymaganych prawem lub kluczowych
procesów dla działalności Zamawiającego lub skutkująca błędnym
przetwarzaniem danych niezbędnych w realizacji wyżej wymienionych
procesów.
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Dokumentacja

-

dokumentacja dotycząca Systemu, na którą składają się w szczególności:
dokumentacja ogólna techniczna Wykonawcy dotycząca Systemu,
podręczniki administratora i użytkownika oraz dokumentacja
powdrożeniowa Systemu, opracowana i dostarczona Zamawiającemu
przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy.
Dokumentacja przeznaczona dla użytkowników dostarczana będzie
w języku polskim (lub dla wybranych obszarów w innym języku jeżeli
zostanie uzgodnione z Zamawiającym) z zastrzeżeniem możliwości
stosowania ogólnie przyjętych w środowisku IT terminów w językach
obcych.

Dzień

-

oznacza dzień kalendarzowy; jeżeli Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej,
terminy w niej określone liczone są w dniach.

Dzień roboczy

-

oznacza dzień od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

Etap

-

wydzielona organizacyjnie część Projektu, wskazana w Harmonogramie

Harmonogram

-

szczegółowy harmonogram prac w ramach Projektu, stanowiący załącznik
nr 6 do niniejszej Umowy

Harmonogram
Wdrożenia

-

dokument określający harmonogram prac wykonywanych w ramach
Wdrożenia, w szczególności terminy wykonania i odbioru poszczególnych
Produktów i innych świadczeń.

Informacje Poufne -

wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze stron drugiej Stronie
w ramach Umowy, informacje, do których dostęp uzyskała Strona
w związku z realizacją niniejszej Umowy lub przy jej realizacji oraz inne
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony,
lub też inne nieujawnione do wiadomości publicznej informacje mogące
mieć wartość gospodarczą.

Infrastruktura

wszelki sprzęt i urządzenia określone wykorzystywane do instalacji
i użytkowania Systemu, zawierające kompletne, bezpieczne i wydajne
środowiska: rozwojowe, testowe i wydzielone środowisko produkcyjne.

-

Kierownik
Projektu
Migracja Danych

Osoba wyznaczona przez każdą ze Stron do nadzorowania prac objętych
Projektem
-

proces przeniesienia danych z Systemów Istniejących do Systemu
wdrażanego w oparciu o niniejszą Umowę.
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Oferta

-

złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego zgodnie
z zasadami postępowania zapytania o cenę oferta, stanowiąca Załącznik
nr 2 do Umowy.

Oprogramowanie

-

łącznie rozumiane Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie
Dodatkowe, jak również każde z osobna

Oprogramowanie
Dodatkowe

–

wszelkie
oprogramowanie
zapewniające
wsparcie
procesów
Zamawiającego, nie będące Oprogramowaniem Standardowym,
wytworzone, zmodyfikowane lub dostarczone przez Wykonawcę
w związku z realizacją Umowy, w szczególności modyfikacje i rozszerzenia
Oprogramowania Standardowego lub poszczególnych jego elementów,
zmiany kodu źródłowego, modyfikacje, opracowania Oprogramowania
wykonane w celu realizacji Systemu, w tym dostosowania
Oprogramowania do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z wymogami
określonymi w Specyfikacji Technicznej

Oprogramowanie
Standardowe

–

seryjnie wytwarzane oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę,
w ramach niniejszej Umowy, określone w Ofercie, stanowiące podstawę
Systemu. W skład Oprogramowania Standardowego wchodzi również
wszelkie oprogramowanie potrzebne do działania Systemu, choćby nie
zostało ono wymienione w Ofercie.

Specyfikacja
Techniczna

-

opis przedmiotu zamówienia, w tym funkcjonalności wymaganych przez
Zamawiającego, stanowiąca załącznik nr załącznik nr 1 do niniejszej
umowy

Plan Wdrożenia

-

dokument regulujący zarządzanie Projektem.

Produkt

-

wskazane w Harmonogramie i Harmonogramie Wdrożeniowym
świadczenie Wykonawcy, stanowiące przedmiot odbioru. Produktem jest
w szczególności: dokument, konfiguracja Oprogramowania, System
uruchomiony
produktywnie,
rozszerzenia
funkcjonalne
Oprogramowania, w tym Oprogramowanie Dodatkowe, Usługi,
Oprogramowanie Standardowe, Migracja Danych.

Projekt

-

ogół prac zmierzających do wdrożenia i utrzymania Systemu planowania
produkcji u Zamawiającego

Protokół Odbioru
Końcowego
Wdrożenia

-

Dokument potwierdzający
planowania produkcji

zakończenie

Wdrożenia

Systemu

do
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SIWZ

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wdrożenie Systemu do
planowania produkcji wraz z wszelkimi załącznikami

System

-

System, którego wdrożenie jest przedmiotem niniejszej Umowy,
utworzony w wyniku zainstalowania Oprogramowania oraz Wdrożenia.

Umowa

-

niniejsza Umowa wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi
aneksami.

Update

aktualizacja i odpowiednie dopasowanie Oprogramowania do nowych lub
zmienionych warunków technicznych lub prawnych

Upgrade

rozszerzenie aktualnego zakresu Oprogramowania, w szczególności
poprzez przekazanie praw użytkowania kolejnych modułów i/lub dla
kolejnych użytkowników

Usterka

-

Inna niż Awaria, Błąd Krytyczny lub Błąd Zwykły Wada polegająca na
nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w tym w szczególności
niezgodnie z Dokumentacją.

Użytkownik

Każdy Użytkownik Systemu

Użytkownik
kluczowy

Użytkownik wskazany przez Zamawiającego reprezentujący jeden
z obszarów działalności przedsiębiorstwa, wyznaczony do pracy nad
projektem wdrożeniowym. Użytkownik Kluczowy ma obowiązek ścisłej
współpracy z osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę oraz
kierownictwem projektu w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wada

-

Nieprawidłowe działanie Systemu lub jego elementu, w szczególności
niezgodne z jego Dokumentacją lub podstawowymi zasadami działania
systemów informatycznych. Wada może mieć postać Awarii, Błędu
Krytycznego, Błędu Zwykłego lub Usterki.

Wdrożenie

-

wynik prac realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową
mających na celu wykonanie, dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie
produkcyjne Systemu zgodnego z niniejszą Umową, Ofertą i Specyfikacją
Techniczną

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Na warunkach określonych Umową, Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1.2

dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania, wdrożenia Systemu do planowania
produkcji
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2.1.3

świadczenia usług opisanych w treści niniejszej umowy oraz Ofercie Wykonawcy

2.1.4

Wdrożenia Systemu

2.1.5

świadczenia usług serwisowych zgodnie z Zasadami Serwisowania i Rozwoju Oprogramowania
stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszej Umowy.

2.1.6

wykonania innych usług i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

2.2. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminach określonych w Harmonogramie
i Harmonogramie Wdrożenia.
2.3. W ramach realizacji niniejszej Umowy oraz jej poszczególnych Etapów, Wykonawca wykona
wszystkie Produkty przewidziane dla danych Etapów, określone w Umowie, SIWZ, Specyfikacji
Technicznej oraz Ofercie Wykonawcy, w tym w szczególności
2.3.1

dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje oraz dostosuje Oprogramowanie do wymagań
Zamawiającego w zakresie 100 % warunków koniecznych oraz zadeklarowanych przez
Wykonawcę warunków ocenianych określonych w SIWZ i doprecyzowanych
w Specyfikacji Technicznej

2.3.2

udzieli licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie dla min. 128
użytkowników umożliwiających dostęp do Oprogramowania wraz z przekazaniem
Zamawiającemu nośników (lub udostępnieniem serwera umożliwiającego dostęp do
wersji instalacyjnej). Zasady Licencjonowania opisane zostały w Załączniku nr 3 do
niniejszej Umowy.

2.3.3

skonfiguruje, przetestuje i uruchomi Infrastrukturę we współpracy z Zamawiającym,
w zakresie niezbędnym do uruchomienia Systemu,

2.3.4

wykona i dostarczy Dokumentację i materiały szkoleniowe

2.3.5

zintegruje System z systemami informatycznymi wskazanymi przez Zamawiającego
w Specyfikacji Technicznej w załączniku nr 7 do SIWZ

2.3.6

przeprowadzi migrację danych,

2.3.7

udostępni (w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie) kody
źródłowe do Oprogramowania, celem umożliwienia Zamawiającemu wykonywania
modyfikacji, dopasowania, zestawienia lub innych rozszerzeń funkcjonalnych
Oprogramowania dostosowanych do wymogów przedsiębiorstwa Zamawiającego,
bezpośrednio przez pracowników Zamawiającego lub inne osoby przez niego
wskazane

2.3.8

zapewni poprawne działanie Systemu

2.3.9 przeprowadzi Szkolenia dla Użytkowników kluczowych Systemu
2.3.10 świadczyć będzie usługi wskazane w niniejszej Umowie potrzebne do Wdrożenia
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Systemu
2.3.11 świadczyć będzie usługi serwisowe,
2.3.12 świadczyć będzie usługi w zakresie dalszego rozwoju i utrzymania Oprogramowania,
zgodnie z Zasadami Serwisowania i Rozwoju Oprogramowania stanowiącymi załącznik
nr 7 do niniejszej Umowy
2.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać System z zachowaniem najwyższej, profesjonalnej
staranności, dążąc do docelowego korzystania przez Zamawiającego z rozwiązania
informatycznego:
2.4.1. nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego zaspokojenie jego potrzeb opisanych
SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej i niniejszą Umową;
2.4.2 zabezpieczającego integralność, poufność i bezpieczeństwo danych;
2.4.3 gwarantującego stabilną pracę;
2.4.4

umożliwiającego integrację z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego
w zakresie wskazanym w SIWZ;

2.4.5 otwartego, skalowalnego, w szczególności umożliwiającego
funkcjonalności oraz łatwą integrację z innymi systemami;

dołączenie

nowych

2.4.6 pozwalającego na dalszy rozwój i rozbudowę funkcjonalności Systemu;
2.5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Systemu , z zachowaniem najwyższej staranności
z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
2.6 W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z przepisami
prawa i zasadami obowiązującymi w Polsce w obszarze funkcjonalnym objętym zakresem
Umowy.
2.7 Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła
w postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu, który będzie obsługiwany przez
\przeszkolony (współpracowników) Zamawiającego, i oświadcza, że wykona takie dzieło wraz z
usługami. Wykonawca oświadcza dalej, że jest świadomy, że w celu zapewnienia powodzenia
wykonania Umowy jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich
prac i innych czynności wynikających z Umowy, chyba że wykonanie określonych prac leży po
stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie. Ilekroć w Umowie jest
mowa o odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie, koordynację i nadzorowanie prac,
zarządzanie i realizację Umowy, kierowanie Projektem i nadzorowanie przestrzegania przyjętych
przez Strony planów działań i harmonogramów, itp. należy przez to rozumieć obowiązki
Wykonawcy względem własnego personelu oraz innych podmiotów za pomocą których
Wykonawca wykonuje Umowę, a także obowiązek uzgadniania z Kierownikiem Projektu
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Zamawiającego ewentualnych czynności, które zgodnie z Umową mają zostać zrealizowane przez
Zamawiającego. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako uprawnienie
Wykonawcy do wydawania wiążących poleceń przedstawicielom i pracownikom Zamawiającego.
2.8 Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy
z Wykonawcą.
2.9 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów
przekazywanych Zamawiającemu, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie
przydzielonych jego pracownikom lub współpracownikom zadań. W przypadku gdyby na etapie
realizacji Umowy okazało się, że zawarte w Ofercie Wykonawcy oświadczenia, deklaracje,
zapewnienia okazały się nieprawdziwe, albo zawarte w Ofercie Produkty czy inne świadczenia nie
miały właściwości lub cech wymaganych w SIWZ lub Specyfikacji Technicznej, bez względu na treść
Oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania swoich zobowiązań zgodnie
z treścią Umowy i SIWZ i Specyfikacją Techniczną, w szczególności dostarczyć odpowiednie
Produkty zgodne z SIWZ w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową. Ponadto jeżeli
zawarte w Ofercie Wykonawcy oświadczenia, deklaracje, zapewnienia okażą się nieprawdziwe,
a mające istotny wpływ na należyte wykonanie Umowy, Zamawiający będzie uprawniony –
niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów - do odstąpienia od
niniejszej Umowy w terminie 2 miesięcy licząc dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
2.10 Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie uprawnienia w zakresie korzystania z Systemu oraz
Oprogramowania (bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tego tytułu)
przysługiwać będą zarówno Zamawiającemu jak i podmiotom powiązanym z Zamawiającym
(osobowo lub kapitałowo, bez względu na rodzaj tych powiązań lub formę prawną danego
podmiotu), pracownikom i współpracownikom (bez względu na rodzaj i formę prawną
współpracy) Zamawiającego i podmiotów powiązanych z Zamawiającym.

§ 3 ZASADY REALIZACJI UMOWY

Miejsce świadczenia
3.1. Dzieło w postaci Systemu i jego poszczególne części winny być dostarczone, zainstalowane
i przedstawione do odbiorów w siedzibie Zamawiającego, chyba że w Umowie lub Strony w trakcie
jej realizacji postanowią inaczej.
Sposób realizacji
3.2. Wykonawca zobowiązuje się do Wdrożenia Systemu w sposób zapewniający funkcjonalności
określone w Umowie i w SIWZ, Ofercie oraz uszczegółowione w Specyfikacji Technicznej.
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3.3. Opracowując Plan Wdrożenia Wykonawca uwzględni wszystkie kwestie i wymagania opisane
w Umowie, SIWZ, Ofercie oraz Specyfikacji Technicznej.
3.4. Jakiekolwiek odejście od wymagań zawartych w Umowie, SIWZ i Ofercie, Specyfikacji Technicznej
możliwe jest w wypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, w szczególności takich, jak konieczność uwzględnienia w Planie Wdrożenia
uwarunkowań Zamawiającego, które ujawniły się dopiero w toku realizacji Umowy,
w szczególności przy dokonywaniu analizy wymagań odbiorców / Użytkowników Systemu, lub ze
względu na techniczne możliwości Oprogramowania po uzgodnieniu i pisemnej zgodzie
Zamawiającego.
3.5. Nieuwzględnienie choćby jednego wymagania Umowy, SIWZ, Oferty lub Specyfikacji Technicznej
dokumentach bez wyraźnego i jednoznacznego wskazania faktu odejścia i uprzedniego
uzgodnienia tego odejścia z Zamawiającym oraz uzyskania jego pisemnej zgody oznaczać będzie
Wadę oraz wiązać się będzie z koniecznością jej usunięcia.
3.6. Podstawą do odbioru jest wykonanie Systemu zgodnie z Umową i wszystkimi jej załącznikami,
w tym w szczególności z Planem Wdrożenia oraz Specyfikacją Techniczną.
3.7. Odbiór określonych Produktów (oraz innych części dzieła lub jego całości) przez Zamawiającego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac
Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że rezultaty określonych prac
odebrane przez Zamawiającego nie spełniają wymagań określonych w Umowie lub Specyfikacji
Technicznej.
3.8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, iż wszystkie prace wdrożeniowe prowadzone
u Zamawiającego prowadzone będą w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy Zamawiającego,
w trybie ustalonym przez Strony. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy systemów informatycznych
Zamawiającego, chyba że termin, czas trwania, zakres i wpływ zakłócenia zostaną wcześniej
uzgodnione z Zamawiającym.
3.9. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, iż personel zaangażowany w proces wdrożenia
(Użytkownicy Kluczowi, Kierownik Projektu), jest zobowiązani do współpracy z Wykonawcą
w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, w normalnych godzinach pracy i takie
zaangażowanie nie będzie traktowane jako zakłócenie w pracy.
Obowiązki informacyjne
3.10. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, każda ze Stron obowiązana jest na
bieżąco informować drugą Stronę o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach
związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny
być przekazywane na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail Kierownikowi Projektu drugiej
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Strony. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia
przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po jej stronie, a zgłoszonych przez drugą
Stronę. Brak pisemnej informacji od Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach
związanych z wykonywaniem Umowy wyłącza możliwość odstąpienia przez Wykonawcę od
Umowy z powodu niesygnalizowanej zwłoki bądź braku współdziałania Zamawiającego.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu okresowe raporty z przebiegu
Projektu w formie zgodnej z potrzebami Zamawiającego, w terminie …………… dni od daty
zgłoszenia takiego wniosku przez Zamawiającego. Raporty powinny określać w szczególności:
3.11.1.1.

stan realizacji prac przewidzianych do wykonania w raporcie poprzednim,

3.11.1.2.

plan prac w okresie do następnego raportu,

3.11.1.3.

zobowiązania Stron do wykonania uzgodnionych prac, dostarczenia danych

3.11.1.4.

zestawienie ryzyka (w tym plan minimalizacji ryzyka),

3.11.1.5.

lista spraw przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Kierowników Projektu,

3.11.1.6.

stan realizacji Harmonogramu Wdrożenia.

Podwykonawcy
3.12. W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich
podwykonawców, wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy , o ile spełnione zostaną następujące
warunki:
3.12.1. Korzystanie z podwykonawców dotyczy części zamówienia wskazanej w Ofercie Wykonawcy;
3.12.2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu informacje nt. osoby podwykonawcy, obejmujące:
nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, zakres powierzonych prac, informacje nt. kompetencji
i doświadczenia,
3.12.3. Zamawiający nie sprzeciwił się skorzystaniu z danego podwykonawcy
3.12.4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy na
zasadzie ryzyka, a udział podwykonawcy i warunki umowy podwykonawczej nie stanowią
przeszkody w prawidłowym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę;
3.12.5. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim
odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie
gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.
3.12.6. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia
należnego podwykonawcom.
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Odpowiedzialność Wykonawcy
3.13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań
Wykonawcy związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia
wymaganej jakości i terminowej realizacji prac.
3.14. Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
zarządzanie i realizację Umowy
3.15.

Nadzór nad realizacją Umowy należy do Kierowników Projektu Stron

Kierownicy Projektu.
3.16. Strony wyznaczają niniejszym odpowiednio Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy. Osobami tymi są:
3.16.1. ze strony Zamawiającego
tel: ……………………….

– …………………………………………, adres e-mail: ………………;

3.16.2. ze strony Wykonawcy
– …………………………………………, adres e-mail: ………………;
tel: ………………………………………….
2.25 Zmiana Kierownika Projektu nie wymaga sporządzenia odrębnego aneksu do Umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 4 TERMINY I HARMONOGRAM

4.1. Dostarczenie całości Oprogramowania nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy
4.2 Wdrożenie zostanie wykonane w terminie do 12 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej
Umowy. Wdrożenie będzie podzielone na Etapy opisane w Harmonogramie Wdrożenia, wraz ze
wskazaniem terminów ich wykonania. Wdrożenie obejmuje wszelkie prace I czynności konieczne
do wykonania przedmiotu umowy celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, w
tym w szczególności usługi Instalacji, Doradztwa, Migracji Danych, Modyfikacji i Integracji.
4.3 Harmonogram Wdrożenia powinien uwzględniać wszystkie zidentyfikowane przez Wykonawcę
i Zamawiającego uwarunkowania oraz konieczne działania Stron, w tym terminy gotowości
odbioru poszczególnych Etapów przeprowadzania testów akceptacyjnych i wydajnościowych
Systemu oraz terminy gotowości do prac
4.4. W przypadku konieczności przesunięcia terminów wykonania Etapów, decyzja taka może zostać
podjęta w drodze aneksu do Umowy. Decyzję w sprawie przesunięcia terminów realizacji Etapów
lub Produktów podejmowana jest przez Kierowników Projektu. Zmiana terminów wykonania
Etapów wymaga zmiany Harmonogramu Wdrożenia. Wszystkie zmiany terminów wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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4.5 O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, datą spełnienia określonego świadczenia (wykonania
Produktu/Etapu/Wdrożenia) będzie zgłoszenie przez Wykonawcę danej pracy do odbioru pod
warunkiem, że praca taka zostanie zaakceptowana przy pierwszym odbiorze zgodnie z procedurą
odbioru przewidzianą dla danej pracy. Jednakże w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w zgłoszonej do odbioru pracy, termin uważa się za niedotrzymany, a terminem wykonania będzie
podpisanie stosownego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
4.6 Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowe wdrożenie Systemu ma kluczowe
znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej
z Umowy i obowiązujących przepisów, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji
zobowiązań (np. zaangażuje dodatkowy personel celem minimalizacji opóźnienia) na własny koszt
i ryzyko.

§ 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

5.1. Zamawiający zobowiązana jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie i na warunkach
określonych w Umowie. Zamawiający nie jest zobowiązany do podejmowania w związku z Umową
działań wykraczających poza poniżej wskazany zakres działań.
5.2. Zamawiający w szczególności:
5.2.1

zobowiązuje się do wyznaczenia personelu Zamawiającego współpracującego przy
wykonywaniu umowy i zapewnienia jego dostępności w zakresie niezbędnym do
terminowej realizacji umowy i uzgodnionym pomiędzy Kierownikami Projektu ze
strony Zamawiającego i Wykonawcy;

5.2.2

zapewni wywiązywanie się przez personel Zamawiającego z realizacji spoczywających
na nich zadań przewidzianych w Harmonogramie, których realizacja została ustalona
lub zostanie ustalona wspólnie przez Kierowników Projektu z obu Stron;

5.2.3

zapewni niezbędną infrastrukturę informatyczną (serwery, zasoby dyskowe,
oprogramowanie
systemowe,
oprogramowanie
bazodanowe)
wskazane
w Specyfikacji Technicznej. Udzielenie dostępu do pomieszczeń i infrastruktury
informatycznej Zamawiającego może być uzależnione od spełnienia dodatkowych
wymogów wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego lub
z obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o konieczności spełnienia powyższych wymogów przed rozpoczęciem
wykonywania prac.

5.2.4

zapewni Wykonawcy pomieszczenie do realizacji prac projektowych
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5.2.5

zrealizuje płatności wynikające z Umowy na warunkach określonych w Umowie

5.3
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku wymaganej współpracy lub współdziałania
ze strony Zamawiającego, niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności),
opisać dokładnie brak wymaganej współpracy (współdziałania) i jego wpływ na realizowane prace oraz
zakreślić odpowiedni termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy niż 21 dni. Po
bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca może wstrzymać wykonywanie Umowy.

§ 6 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Projektu. Wykonawca będzie kierował
Projektem i nadzorował przestrzeganie przyjętych przez Strony planów działań
i harmonogramów zgodnie z Umową.
6.2 Wykonawca zapewni aktywny udział swoich przedstawicieli w pracach należących do zakresu
ich obowiązków.
6.3 Wykonawca zapewni odpowiednią obsadę personalną w poszczególnych zespołach,
oddeleguje swoich odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub współpracowników do
realizacji zadań wynikających z Umowy w okresie jej realizacji, zapewniając ich zaangażowanie
w stopniu umożliwiającym dokładną i terminową realizację przypisanych im zadań oraz
monitorowanie realizacji w sposób spełniający potrzeby Zamawiającego.
6.4 Zamawiający do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia zastrzega sobie
prawo wymagania obecności wybranych przedstawicieli personelu Wykonawcy w siedzibie
Zamawiającego.
6.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich
dokumentów i specyfikacji przekazywanych Zamawiającemu, a także za terminowe i rzetelne
wykonywanie przydzielonych jego pracownikom, współpracownikom lub podwykonawcom
zadań. W przypadku nieterminowego lub nierzetelnego wykonywania zadań przydzielonych
pracowników, współpracownikom lub podwykonawcom zadań, Wykonawca będzie zmuszony
powtórzyć prace na własny koszt, co nie uchybia innym uprawnieniom Zamawiającego
wynikającym z Umowy i obowiązujących przepisów.
6.6 Wszelkie prace wdrożeniowe z udziałem personelu Wykonawcy będą prowadzone w Dni
Robocze. Zamawiający może dopuścić, po wcześniejszym uzgodnieniu i w uzasadnionych
przypadkach, wykonywanie prac wdrożeniowych poza standardowymi godzinami pracy
Zamawiającego.
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§ 7 PRZEBIEG PRAC W PROJEKCIE

Weryfikacja funkcjonalności standardowych
7.1 Dostarczenie Oprogramowania nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Zamawiający może zweryfikować, czy Oprogramowanie spełnia wymogi i posiada funkcjonalności,
określone w Ofercie i Specyfikacji Technicznej. Weryfikacja może odbyć się po zainstalowaniu
Oprogramowania zgodnie z odpowiednimi harmonogramami Umowy.
7.2 W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Oprogramowanie. nie spełnia wymogów, o których
mowa powyżej, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Wykonawcy
z określeniem nieprawidłowości i wyznaczenia spotkania celem wspólnego omówienia zakresu
i ewentualnych przyczyn nie spełnienia wymogów. Jeżeli po wspólnym omówieniu niezgodności
strony ich nie wyjaśnią lub nie rozwiążą sytuacji opisanej powyżej w inny sposób satysfakcjonujący
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia niezgodności w terminie do 14 dni,
a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może odstąpić od Umowy.
Plan Wdrożenia
7.3 Wykonawca opracuje i dostarczy Plan Wdrożenia, który zawierać będzie co najmniej:
7.3.1

opis Metodyki Wdrożenia stosowanej przez Wykonawcę, uwzględniający w szczególności:

7.3.1.1 opis struktury organizacyjnej Projektu (ustalenie ról projektowych i ich obsady).
7.3.1.2 procedury zarządzania Projektem, a w szczególności procedury zarządzania jakością, ryzykiem,
zmianą, komunikacją oraz procedury planowania, sterowania i monitorowania postępów
Projektu;
7.3.1.3 zasady wykorzystania podstawowych dokumentów zarządczych takich jak np. „Karta
Projektu”, „Harmonogram Projektu”, „Rejestr Ryzyk”, „Rejestr Zagadnień Projektowych”,
Raporty cykliczne
7.3.2

opis organizacji procesu Wdrożenia Systemu (podział prac i odpowiedzialności, stosownie do
zasad opisanych Umową);

7.3.3

plan komunikacji w Projekcie;

7.3.4

plan zarządzania jakością prac projektowych i ich wyników;

7.3.5

procedurę kontroli zmian, z uwzględnieniem postanowień Umowy i SIWZ;

7.3.6

opisy Produktów procesu Wdrożenia;

7.3.7

szablon raportu z postępu prac;

7.3.8

rejestr ryzyka, ocenę ryzyka Projektu;

7.3.9

rejestr zagadnień projektowych;
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7.3.10 rejestr uwag, rejestr zmian;
7.3.11 szczegółowy Harmonogram Wdrożenia;
7.3.12 inne postanowienia niezbędne do zapewnienia pełnego i sprawnego zarządzania Projektem.
7.4 Proponowane w Planie Wdrożenia procedury i zadania powinny uwzględniać uwarunkowania
Umowy czyli powinny mieścić się w ramach zobowiązań Stron określonych przez Umowę, w tym
SIWZ i Ofertę.
7.5 Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej
(po jednym egzemplarzu dla każdego tomu opracowania) lub w formie elektronicznej na nośniku
CD, DVD lub innym wskazanym nośniku danych (w tym na serwerze wskazanym przez
Zamawiającego) w formacie MS Word lub RTF oraz MS Excel, PDF i MS Project lub innych
równoważnych, powszechnie stosowanych.
7.6 Działania Wykonawcy związane z opracowaniem oraz odbiorem Planu Wdrożenia w żaden sposób
nie wstrzymują Wykonawcy z realizacją zobowiązań wynikających z Umowy.
7.7 Odbioru Planu Wdrożenia dokonuje Kierownik Projektu Zamawiającego.
7.8 Wykonawca zobowiązuje się, że Oprogramowanie umożliwi wdrożenie Systemu zgodnego
z wymaganiami Zamawiającego.
7.9 Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej
(1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym wskazanym nośniku
danych (w tym na serwerze wskazanym przez Zamawiającego) w formacie MS Word, MS Excel,
MS Project oraz PDF.

Wdrożenie
7.10 Zakres Wdrożenia określają Umowa, w szczególności SIWZ, Oferta oraz Specyfikacja
Techniczna. Wykonawca dokona wszystkich prac niezbędnych do zakończenia Wdrożenia.
W ramach tych prac Wykonawca m.in. przygotuje odpowiednie elementy Systemu, dokona ich
rozruchu, dokona Migracji Danych, zapewni integrację z innymi systemami informatycznymi
wykorzystywanymi przez Zamawiającego, a także integrację modułów uruchamianych w danym
okresie oraz modułów uruchomionych wcześniej.
7.11 Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy, z uwzględnieniem zakładanego obciążenia Systemu.
7.12 Zainstalowane Oprogramowanie powinno posiadać zainstalowane niezbędne aktualizacje,
a w szczególności zainstalowane aktualne zalecane przez producenta modyfikacje
7.13 Po wykonaniu wszystkich prac związanych z instalacją, parametryzacją, konfiguracją,
uruchomieniem Oprogramowania, zostaną one odebrane przez Zamawiającego.
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7.14 Wymagania dotyczące zawartości Dokumentacji określa SIWZ. Dokumentacja zostanie
sporządzona w języku polskim (z wyjątkiem przypadków, gdy SIWZ dopuszcza przygotowanie
Dokumentacji w języku angielskim) i wydana Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz
wydruku.
Migracja Danych
7.15 Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie przygotowania
danych do Migracji Danych w formacie uzgodnionym pomiędzy Stronami. Współdziałanie
obejmować będzie przekazywanie informacji niezbędnych do dokonania tych czynności, informacji
o budowie Systemu, w szczególności Oprogramowania, konsultowania wykonanych czynności, itp.
7.16 Zakres Migracji Danych określają SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna. Dla uniknięcia
wątpliwości, wykonanie Migracji Danych stanowi element dzieła, co oznacza, że Wykonawca
wykona prace niezbędne do zakończenia Migracji, które nie zostały wyraźnie wskazane jako
obciążające Zamawiającego, zgodnie z metodami stosowanymi przez Wykonawcę, w sposób
gwarantujący Zamawiającemu jej należyte i sprawne przeprowadzenie. W ramach tych prac
Wykonawca m.in. przygotuje koncepcję migracji danych zawierającą opis narzędzi niezbędnych do
migracji oraz przewidywany nakład pracy na podstawie próbki danych, przeprowadzi testową
i ostateczną migrację danych, udzieli Zamawiającemu wsparcia w trakcie weryfikacji poprawności
zmigrowanych danych.
7.17 Odbiór Etapu obejmującego Migrację, w odniesieniu do Migracji Danych, oznacza jedynie
potwierdzenie, że Wykonawca dokonał przeniesienia danych do Systemu z Systemu Istniejącego.
Nie oznacza on potwierdzenia kompletności, integralności ani poprawności zmigrowanych danych.
7.18 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych przekazanych przez
Zamawiającego do migracji.
Szkolenia
7.19 Wykonawca przygotuje koncepcję i plan szkoleń, zgodnie z Warunkami przeprowadzenia
szkoleń dla Użytkowników Kluczowych Zamawiającego.
7.20 Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie określonym w SIWZ, terminach wynikających
z Harmonogramu Wdrożenia oraz zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zamawiającego.
7.21 Szkolenia będą przeprowadzone na dostosowanym do wymagań Zamawiającego środowisku
testowym. Wykonawca zobowiązany jest przygotować środowisko testowe obejmujące
wymagania Systemu wdrożone we wcześniejszych fazach Projektu.
7.22 Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie czynności związane z przygotowaniem Szkolenia
w zakresie merytorycznym leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający odpowiada za udostępnienie
sali szkoleniowej, jej wyposażenie w odpowiedni, niezbędny sprzęt. Oprogramowanie niezbędne
do przeprowadzenia szkolenia zostanie dostarczone przez Wykonawcę i zainstalowane oraz
skonfigurowane przy udziale pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.
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7.23 Szkolenia będą miały charakter warsztatowy. Wykonawca dostarczy dokumentację
Użytkownika pokrywającą zakres szkoleń.
7.24 Po zakończeniu szkoleń, zostanie sporządzony protokół, w celu potwierdzenia realizacji
programu w zakresie wynikającym z SIWZ, Oferty i Umowy.
Testy
7.25 W trakcie Wdrożenia, w tym w ramach odbioru Systemu i innych świadczeń obejmujących
stworzenie, instalację, zmiany, konfigurację lub wdrożenie oprogramowania (np. związanych
z wdrażaniem nowych wersji oprogramowania), zostaną przeprowadzone testy, zgodnie
z poniższymi zasadami:
7.25.1 Zakres i zasady realizacji testów określa SIWZ. Podstawą przeprowadzenia testów będą: plan
testów oraz przygotowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego przypadki
i scenariusze testowe.
7.25.2 Jeśli nieprawidłowości w działaniu oprogramowania (w tym Awarie, Błędy Krytyczne, Błędy
Zwykłe lub Usterki) stwierdzone w czasie testów nie będą mieścić się w ramach kryteriów
akceptacji danego etapu testów wyspecyfikowanych w planie testów, test uważa się za
niezakończony – w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć takie
nieprawidłowości, a procedura testowa zostanie powtórzona po ich usunięciu (z zastrzeżeniem
że ponowne testy będą prowadzone tak, by możliwie było stwierdzenie ewentualnych wad,
jakie mogły pojawić się w testowanym Produkcie w trakcie naprawy zgłoszonych do poprawki
nieprawidłowości).
7.25.3 W przypadku, gdy w/w nieprawidłowości stwierdzone w czasie testów wynikają z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, czasy usuwania Wad i problemów oraz czas ponownego
przeprowadzenia testów nie przedłużają terminów zastrzeżonych w Harmonogramie
Wdrożenia dla wykonania danego Produktu. Jeżeli jednak testy wykażą, że w/w
nieprawidłowości wynikają z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Strony uzgodnią
w terminie 14 dni odpowiednie zmiany zakresu i terminów prac Wykonawcy.
Odbiory
7.26 Zasady odbioru określone zostały w Załączniku nr 5 do Umowy.
§ 8. POPRAWNE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
8.1 Wykonawca niniejszym gwarantuje, że System w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej
obsługi będzie funkcjonował prawidłowo, w szczególności zgodnie z wszystkimi postanowieniami
Umowy, SIWZ i Specyfikacji Technicznej.
8.2 Wykonawca zapewnia, że System zostanie wykonany zgodnie z Umową, w zakresie opisanym
w SIWZ, Ofercie, Umowie i Specyfikacji Technicznej. W przypadku stwierdzenia nienależytego
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wykonywania prac w ramach Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia skutków
takiego wykonywania prac na opisanych w Umowie zasadach.
8.3 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych na zasadach opisanych
w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
8.4 Jeżeli w wyniku zaistnienia Wad faktyczna eksploatacja Systemu nie będzie możliwa i Wady nie
zostaną usunięte w terminach podanych w Załączniku nr 7, Zamawiający ma prawo wezwać do
ostatecznego usunięcia Wad wyznaczając w uzgodnieniu z Wykonawcą dodatkowy termin, nie
dłuższy niż 14 Dni .Jeżeli po upływie tego terminu wciąż zostaną stwierdzone Wady, Zamawiający
– niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień – ma prawo odstąpić od Umowy.
8.5 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę w ten sposób, by nie naruszało to warunków
standardowej gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnego Oprogramowania oraz
innych programów komputerowych, w tym oprogramowania systemowego wykorzystywanego
w związku z funkcjonowaniem Systemu. Ponadto Wykonawca z chwilą udzielenia gwarancji na
poszczególne elementy Systemu, przeniesie na Zamawiającego odpowiednio gwarancje udzielone
przez dostawców lub producentów, a w wypadku gdyby takie gwarancje były nieprzenoszalne –
udzieli Zamawiającemu nieodwołanego pełnomocnictwa do wykonywania praw Wykonawcy
wynikających z takich gwarancji.

§ 9. WYNAGRODZENIE
9.1 Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wynikające
z Oferty Wykonawcy, które wynosi:
9.1.1
……………………. netto – za Oprogramowanie ( w tym odpowiednie licencje, sublicencje,
Dokumentację, licencje do Dokumentacji)
9.1.2

……………………….netto za świadczenie Usług wyszczególnionych w Ofercie Wykonawcy

9.1.3

………….……….. netto rocznie tytułem opłaty serwisowej za świadczenie przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisowej Oprogramowania. Roczna opłata
serwisowa jest stała i nie ulega zmianie, bez względu na dokonywane aktualizacje, Update
lub Upgrade Oprogramowania. Pierwsza roczna opłata serwisowa zapłacona zostanie po
rozpoczęciu korzystania z Systemu przez Zamawiającego, co potwierdzone zostanie
odpowiednim protokołem podpisanym przez Strony, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Kolejne roczne opłaty
serwisowe płatne będą z góry w terminie 90 dni od daty rozpoczęcia każdego kolejnego
roku serwisowania (pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu w tym terminie
prawidłowo wystawionej faktury VAT). Zamawiający ma prawo zrezygnować ze świadczenia
przez Wykonawcę usług serwisowych.
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9.1.4

……………… netto za zwiększenie zakresu użytkowników Systemu (Upgrade) – za pakiet
Uczestników zgodnie z ofertą Wykonawcy (jednakże nie mniej niż 15 Uczestników)

9.2 Powyższe Wynagrodzenie obejmuje cały przedmiot Umowy, tym wynagrodzenie za udzielenie
stosownych licencji (sublicencji) na wszystkich polach eksploatacji. Wykonawcy nie będzie
przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.
9.3 Wynagrodzenie określone w pkt. 9.1Umowy oraz ceny wyszczególnione w formularzu cenowym
zawartym w Ofercie w okresie obowiązywania Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji, za
wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.
9.4 Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 9.1.1 nastąpi w ten sposób, że 80% wynagrodzenia
płatna będzie po odstawie Oprogramowania, a pozostała część 20 % po zakończeniu realizacji
całości Przedmiotu Umowy i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
Każdorazowa płatność będzie miała miejsce na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT,
w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
9.5 Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych za wykonywane przez Wykonawcę i
odebrane przez Zamawiającego Usługi (pkt. 9.2) w okresie po dostawie Oprogramowania, a
podczas wdrożenia Systemu. Faktury będą wystawiane jednorazowo raz na koniec miesiąca i
powinny obejmować całość wykonanych i odebranych przez Zamawiającego w danym miesiącu
usług. Faktura końcowa wystawiona będzie po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i
podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
9.6 Podstawą do wystawienia faktur częściowych za Usługi i dokonania płatności będą podpisane przez
obie Strony protokoły odbioru zakończonych Etapów określonych w Harmonogramie Wdrożenia.
Zamawiający dokona zapłaty należności wynikającej z faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni,
licząc od daty dostarczenia mu prawidłowo wystawionych faktur wraz z odpowiednimi
protokołami odbioru Etapów. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy. Łączna suma wynagrodzeń objętych fakturami częściowymi nie
może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, określonego w pkt. 9.1.2
niniejszej umowy. Pozostałe 20% zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej po
dokonaniu końcowego odbioru prac wdrożeniowych i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru
Końcowego Wdrożenia.
9.7 Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury VAT z uwzględnieniem rodzajów świadczeń objętych
wynagrodzeniem, w szczególności w rozbiciu na wynagrodzenie za: dostarczenie licencji, za
świadczenia związane z Wdrożeniem Systemu, za przeprowadzone szkolenia Użytkowników
kluczowych zgodnie z pozycjami w Ofercie. Niezgodność opisu zawartego na fakturze z powyższymi
warunkami może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego. W takiej
sytuacji Zamawiający zwróci fakturę do Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
ją skorygować zgodnie z zapisami umowy i przesłać Zamawiającemu.
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9.8 Terminem dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona
na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie
do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury
korygującej.
9.9 Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
9.10
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KARY UMOWNE

10.1 Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy.
Kary umowne
10.2 W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do Harmonogramu
Wdrożenia, Zamawiający ma prawo do naliczenia:
10.2.1 kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.1 za każdy
dzień opóźnienia w dostarczeniu Oprogramowania
10.2.2 kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.2 za każdy
dzień opóźnienia w wykonaniu tego Etapu świadczenia Usług
10.3

W przypadku opóźnienia w usuwaniu Wad w okresie świadczenia usługi serwisowej, o której
mowa w pkt. 9.1.3, w stosunku do zasad i terminów wskazanych w załączniku nr 7 do niniejszej
Umowy – Zasady Serwisowania i Rozwoju Oprogramowania Zamawiający ma prawo do
naliczenia kar umownych w wysokości:

10.3.1 w przypadku Awarii – 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.3 Umowy za każdy
dzień opóźnienia w usunięciu Awarii.
10.3.2 w przypadku Błędów Krytycznych – 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.3
Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu Błędu Krytycznego.
10.3.3

w przypadku Błędów Zwykłych – 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.3
Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu Błędu Zwykłego.

10.3.4 w przypadku innego rodzaju Usterek – 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.3
Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu Usterki.
10.4

W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych
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Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 30.000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
10.5

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % łącznego
Wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 9.1.1-9.1.3 Umowy, co nie wyłącza prawa
Zamawiającego do naliczenia innych kar umownych należnych do dnia odstąpienia od umowy
oraz łącznego dochodzenia ich od Wykonawcy.

10.6

Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy jest
ograniczona do kwoty równej 35% łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej Umowy określonego w pkt. 9.1.1-9.1.3. Ograniczenie nie dotyczy kar
umownych naliczanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.

10.7

Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową
mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
niniejszym zgodę.

10.8

W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar przez
Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wartość zastrzeżonych kar.

§ 11. POUFNOŚĆ

11.1 Wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach Umowy, informacje, do
których dostęp uzyskał Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy lub przy jej realizacji
oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony stanowią
Informacje Poufne. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Poufnych,
chyba że Strona ujawniająca takie informacje uzyska od drugiej Strony wyraźną, pisemną zgodę na
takie ujawnienie.
11.2 Obowiązek nie ujawniania Informacji Poufnych wiąże Strony także po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy.
11.3 Informacje Poufnych będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia
(w szczególności dokumenty pisemne, wykresy, projekty, informacje przekazane w formie
elektronicznej lub ustnej).
11.4

Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji:

11.4.1 uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji które Strona
uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia
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Umowy,
11.4.2 informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań
tych osób do nie ujawniania takich informacji,
11.4.3 informacji, które są publicznie znane,
11.4.4 informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę,
11.4.5 których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania
odpowiednich władz lub organów
11.4.6 które mają być ujawnione kancelariom prawnym, doradcom finansowym, podatkowym
i innym, pod warunkiem zachowania przez nich poufności Informacji Poufnych na warunkach
opisanych niniejszą Umową.
11.5 Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić każdego swojego pracownika i współpracowników
oraz podwykonawcę związanych z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy oraz
zapewnić jego realizację.
11.6 Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawcę. W przypadku, gdyby okazało się, iż do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie
przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, co do których Zamawiający pełni rolę Administratora Danych lub podmiotu
przetwarzającego przedmiotowe dane osobowe na zlecenie osób trzecich Wykonawca
zobowiązany będzie przed przystąpieniem do przetwarzania danych do poinformowania o tej
okoliczności Zamawiającego i zawarcia na żądanie Zamawiającego umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych, określającej zakres i cel przetwarzania danych osobowych.
Strony postanawiają, iż realizacja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
odbywać będzie się w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy,
a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenie
z tego tytułu. Wykonawca nie może rozpocząć przetwarzania danych osobowych odnośnie których
Zamawiający pełni funkcję Administratora Danych przed poinformowaniem Zamawiającego
o konieczności takiego przetwarzania w celu realizacji Umowy i uzyskaniem podstaw prawnych
takiego przetwarzania danych osobowych.
11.7 Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają unormowań zawartych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
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§ 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1 Strony uznają, że objęte niniejszą Umową dzieło ma charakter podzielny, co oznacza, że
odstąpienie od niniejszej Umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości dzieła
jak i w odniesieniu do niewykonanych jego części – zgodnie z opisanymi niżej zasadami.
Niezależnie od innych podstaw odstąpienia przewidzianych w Umowie oraz przepisach prawa
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Produkt podlegający odbiorowi nie
zostanie przez Zamawiającego odebrany po wyczerpaniu procedur określonych w załączniku nr 5.
12.2

Datą wejścia w życie Umowy jest dzień podpisania Umowy przez obie Strony.

12.3 Wykonując prawo odstąpienia na podstawie niniejszej Umowy lub wynikające
z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 627 i nast. k.c.) Zamawiający będzie
każdorazowo określał, czy odstąpienie ma skutek w stosunku do całej Umowy, czy też w stosunku
do jej części.
12.4 W przypadku odstąpienia w stosunku do części Umowy, Zamawiający wskaże, które Produkty
(nawet nieukończone) i w jakim zakresie mają dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać.
W przypadku zatrzymania przez Zamawiającego takich Produktów, Wykonawca zachowa prawo
do wynagrodzenia za nie. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie ustalone na
podstawie Oferty lub ustalone przez Strony drodze porozumienia, a jeżeli będzie to
niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych Produktów) – w stosunku do nakładu pracy
niezbędnej do wykonania tych Produktów oraz ich przydatności dla Zamawiającego. Zamawiający
zachowa lub nabędzie wszystkie wskazane Produkty, z uwzględnieniem autorskich praw
majątkowych lub uprawnień wynikających z licencji.
12.5 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w wypadku odstąpienia od Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia lub
odstąpienia od wszelkich stosunków prawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem
niniejszej Umowy. W przypadku gdy na skutek odstąpienia Zamawiającego zwrotowi mają
podlegać świadczenia w postaci Oprogramowania, a warunki licencyjne producenta
Oprogramowania wykluczają wypowiedzenie licencji, Wykonawca nabędzie od Zamawiającego
uprawnienia licencyjne za wynagrodzeniem równym wynagrodzeniu, jakie Zamawiający zapłacił
za te licencje, a w przypadku licencji niezbywalnych – zapłaci Zamawiającemu w ramach
odszkodowania m.in. kwotę tego wynagrodzenia,
12.6 Wykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszej
Umowie jak również w przypadkach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, z zachowaniem jednak procedur opisanych w Umowie. Wszystkie inne podstawy
odstąpienia od Umowy zostają niniejszym wyłączone.
12.7

Przeniesienie wierzytelności i innych praw wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga
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uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego
12.8 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego
praw i zobowiązań wynikających z wiążących go z podmiotami trzecimi umów o świadczenie usług
serwisowych, utrzymaniowych lub innych podobnych umów, mających znaczenie dla realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, w przypadku:
12.8.1

trwałej niemożliwości wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy,

12.8.2 zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, całkowitego
lub w zakresie obejmującym wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,
12.8.3 otwarcia likwidacji Wykonawcy lub ogłoszenia postanowienia o upadłości Wykonawcy
(choćby nie było ono prawomocne)
12.9 Jeżeli do przeniesienia praw lub obowiązków niezbędna jest zgoda podmiotu trzeciego,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tej zgody.

§ 13. ZMIANY UMOWY

13.1 Żadna zmiana Umowy nie może doprowadzić do zwiększenia Wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
13.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
13.2.1 wprowadzenie nowej wersji Oprogramowania przez producenta oprogramowania
wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia,
13.2.2 zmiany warunków
dystrybutora,

licencjonowania

Oprogramowania

przez

producenta

lub

13.2.3 konieczność dostarczenia innych, niż określone w Umowie Produktów spełniających
wymagania określone w SIWZ, spowodowana zakończeniem produkcji określonych
w Umowie Produktów lub wycofaniem z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
13.2.4

zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu
Umowy;

13.2.5 zmiany lub wejścia w życie nowych regulacji wewnętrznych obowiązujących u
Zamawiającego, mających zastosowanie do przedmiotu Umowy;
13.2.6 zmian wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany
terminów wykonania lub odbioru prac,
13.2.7 konieczność zmiany zakresu Umowy, wynikająca z powstałej po zawarciu umowy
sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia zgodnie
z pierwotnie określonymi warunkami,
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13.2.8 zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin
prac Wykonawcy lub termin odbioru prac,
13.2.9 opóźnienia w projektach nadrzędnych, uniemożliwiające realizację Umowy zgodnie
z określonym pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się
zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu,
którego dotyczy niniejsza Umowa,
13.2.10 funkcjonalności Oprogramowania, które okażą się niezbędne do wprowadzenia w
Przedmiocie Umowy, wskutek przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, lub
gdy okażą się one korzystne dla Zamawiającego,
13.2.11

zmiany w Przedmiocie Umowy, gdy są korzystne dla Zamawiającego z punktu
widzenia utrzymania lub użytkowania Oprogramowania,

13.2.12 zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeśli okaże się to konieczne, na skutek
okoliczności, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac
uwzględniającego nowy termin,
13.2.13 innego rodzaju zmian, jeżeli są to zmiany nieistotne.
13.3 Wszystkie postanowienia opisane w § 13 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem
dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy jest zgoda obu Stron
wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy lub
adresy poczty elektronicznej wskazane w punkcie 3.15. Zmiana adresu wymaga poinformowania
o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na
poprzedni adres za doręczone.
14.2 Publiczne wykorzystanie informacji o realizowaniu Projektu przez Wykonawcę, w tym w celach
promocyjnych i marketingowych, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
14.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do
porozumienia, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego przed sądem powszechnym wyłącznie właściwym według siedziby Zamawiającego.
14.4 W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność
któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte
w załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.
w przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do
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zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
14.5 Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
14.5.1 Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
14.5.2Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
14.5.3Załącznik nr 3 – Zasady Licencjonowania
14.5.4Załącznik nr 4 – Wykaz Podwykonawców
14.5.5Załącznik nr 5 – Zasady Odbiorów
14.5.6Załącznik nr 6 – Harmonogram i Harmonogram Wdrożenia
14.5.7Załącznik nr 7 – Zasady Serwisowania i Rozwoju Oprogramowania;
14.6 W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu Umowy z postanowieniami zawartymi
w załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.
14.7 Wykonawca nie może przenieść praw, w tym wierzytelności lub obowiązków na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
14.8 Wszelkie zmiany Umowy i oświadczenia, dla których Umowa przewiduje formę pisemną, będą
dokonywane w tej formie pod rygorem nieważności.
14.9 Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
14.10 W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
a w zakresie przeniesienia praw autorskich i udzielenia licencji przepisy ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
14.11 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

___________________________

___________________________

Data, podpis osoby upoważnionej

Data, podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 2

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Oferta Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Zasady Licencjonowania

Strony ustalają następujące zasady licencjonowania utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o których mowa w UMOWIE
NR ………………NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI:
§ 1 Dokumentacja
W odniesieniu do Dokumentacji zdefiniowanej w umowie, w ramach wynagrodzenia przewidzianego
w Umowie, Wykonawca udziela Zamawiającemu (lub zapewnia udzielenie przez podmiot uprawniony)
licencji na Dokumentację na następujących warunkach:

1) Licencja udzielona zostaje:
(a) na okres 5 lat, a następnie przekształca się w licencję na czas nieoznaczony, bez
konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek oświadczeń
i będzie miała charakter nieodwołalny, bez prawa wypowiedzenia przez
Wykonawcę,
(b) gdyby powyższe zobowiązanie okazało się bezskuteczne, Wykonawca zobowiązuje
się nie wypowiadać licencji, a w każdym wypadku okres wypowiedzenia licencji nie
może się skończyć przed upływem 25 lat od daty jej udzielenia.
2) Licencja ma charakter niewyłączny i uprawniać będzie Zamawiającego do korzystania
z Dokumentacji i jej poszczególnych bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
(b) Zamawiający nabywa prawo do modyfikacji, dzielenia utworów i ich łączenia
z innymi lub wykorzystywania fragmentów oraz do zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wymienionych w punktach
poprzedzających.
3) Udzielenie licencji nastąpi z chwilą udostępnienia lub przekazania danego utworu
Zamawiającemu. Termin udostępnienia lub przekazania Dokumentacji określony jest
w Harmonogramie i może być dalej uszczegółowiony w Harmonogramie Wdrożenia.
4) Licencja, obejmuje również prawo do udzielenia osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji)
na wszystkich powyżej opisanych polach eksploatacji z tym ograniczeniem, że osoby trzecie
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mogą wykorzystywać Dokumentację wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej
z Zamawiającym i/lub na potrzeby Zamawiającego, np. w celu administrowania Systemem,
a także w związku z czynnościami bezpośrednio poprzedzającymi zawarcie takiej umowy.
§ 2 Oprogramowanie - warunki licencji

W ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, Wykonawca udziela Zamawiającemu
(lub zapewnia udzielenie przez podmiot uprawniony) licencji na System i jego poszczególne elementy
w postaci Oprogramowania na warunkach przewidzianych w niniejszym Załączniku nr 3.
1) W przypadku Oprogramowania, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują
Wykonawcy, Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony, nieodwołalnej,
niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego Systemu (Oprogramowania), zarówno
przez Zamawiającego, jak i podmioty z nim powiązane, której okres wypowiedzenia nie może
się skończyć przed upływem 25 lat od daty jej udzielenia.
2) Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z Systemu i jego poszczególnych elementów
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza tym terytorium (pełny dostęp do Systemu
z zagranicy), na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim
i o prawach pokrewnych):
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany czyli
modyfikacje w programie komputerowym
3) Licencja nie może zawierać ograniczeń, w myśl których z Oprogramowania realizującego
określoną funkcjonalność Zamawiający może korzystać w zakresie mniejszym, aniżeli jest
to przewidziane w Umowie, Ofercie, zapisach SIWZ lub Specyfikacji Technicznej. Dotyczy to
w szczególności liczby użytkowników, obsługiwanych procesów i współpracy z pozostałym
oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego.
4) Licencja nie może zawierać ograniczenia, pozwalającego na współpracę Systemu
(Oprogramowania) wyłącznie z określonymi programami komputerowymi (poza wskazanym
przez producenta Oprogramowania Standardowego wymaganym systemem operacyjnym lub
systemem bazodanowym).
5) Zamawiający jest uprawniony do udzielenia sublicencji/zezwolenia osobom trzecim
na korzystanie z licencjonowanych elementów Systemu w zakresie posiadanej przez
Zamawiającego licencji
6) Udzielenie licencji nastąpi z chwilą udostępnienia lub przekazania danego utworu
Zamawiającemu. Termin udostępnienia lub przekazania Oprogramowania określony jest
w Harmonogramie i może być dalej uszczegółowiony w Harmonogramie Wdrożenia.
7) Wraz z udzieleniem licencji Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania
zależnych praw autorskich do licencjonowanego Oprogramowania oraz upoważnia
Zamawiającego do udzielenia takiego upoważnienia sublicencjobiorcom, o których mowa
w pkt 5).
8) Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich
do licencjonowanego Oprogramowania nie będą wykonywać takich praw w stosunku
do Zamawiającego, jego następców prawnych lub licencjobiorców.
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9) Wykonawca zapewnia, że objęte licencją Zamawiającego prawa nie będą obciążone prawami
osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie przez Zamawiającego z udzielonej licencji,
w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych praw w całości lub
części na osobę trzecią.
§ 21 Oprogramowanie Standardowe

W przypadku Oprogramowania Standardowego innego niż wymienione w § 2 powyżej, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić udzielenie licencji (lub sublicencji) na standardowych warunkach producenta
tego oprogramowania, z tym że:
1)

2)

3)

Licencje te nie mogą zawierać ograniczeń polegających na tym, że dane Oprogramowanie
może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem (poza wskazanym przez producenta
Oprogramowania Standardowego wymaganym systemem operacyjnym lub systemem
bazodanowym) lub może być wdrażane, serwisowane, itp. wyłącznie przez określony podmiot
lub grupę podmiotów;
Licencje te uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i jego
poszczególnych elementów bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji
obejmujących przynajmniej trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego
w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
Licencje muszą zapewniać możliwość swobodnego administrowania Oprogramowaniem, jego
konfigurowania, strojenia, parametryzacji;
§ 22 Oprogramowanie Dodatkowe

W przypadku Oprogramowania Dodatkowego innego niż wymienione w § 2 powyżej, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić udzielenie licencji (lub sublicencji) na standardowych warunkach producenta
tego oprogramowania, z tym że:
1) Licencje te nie mogą zawierać ograniczeń polegających na tym, że dane Oprogramowanie
może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem (poza wskazanym przez producenta
Oprogramowania Standardowego wymaganym systemem operacyjnym lub systemem
bazodanowym) lub może być wdrażane, serwisowane, itp. wyłącznie przez określony podmiot
lub grupę podmiotów;
2) Licencje te uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i jego
poszczególnych elementów bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji
obejmujących przynajmniej trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego
w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz tłumaczenie,
przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany czyli modyfikacje w programie
komputerowym;
3) Licencje muszą zapewniać możliwość swobodnego administrowania Oprogramowaniem, jego
konfigurowania, strojenia, parametryzacji, a także modyfikacji przez Zamawiającego i osoby
trzecie, a ponadto wykonywania i korzystania z opracowań Oprogramowania Dodatkowego
przez Zamawiającego i osoby trzecie.
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§ 3 Postanowienia Dodatkowe

1) Wykonawca zobowiązuje się, że podmiot udzielający licencji (w tym sam Wykonawca) nie
utraci praw niezbędnych do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania
z Oprogramowania (ewentualnie w razie utraty tych praw zapewni że jego następca prawny
lub podmiot, któremu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe będzie honorował
udzielone niniejszą Umową licencje) ani nie wypowie licencji z innych powodów niż rażące
naruszenie przez Zamawiającego warunków licencji przez okres 25 lat. Gdyby takie zdarzenie
miało miejsce przed upływem 25 lat – Wykonawca w ramach dotychczasowego wynagrodzenia
dostarczy i wdroży zamienne Oprogramowanie; w razie naruszenia tego zobowiązania,
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 35% łącznego
wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy (uwzględniając wszystkie elementy
wynagrodzenia Wykonawcy określone w pkt. 9.1 Umowy (w przypadku opłat serwisowych
brana jest pod uwagę suma wszystkich opłat uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy). Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia poniesionej szkody.
4) Licencje na jakikolwiek z elementów Systemu (Oprogramowania) nie mogą zawierać
ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego
i jednostek powiązanych z Zamawiającym.
5) Licencja na jakikolwiek z elementów Systemu nie może zawierać ograniczeń co do korzystania
z niego w przypadku zmiany podmiotu świadczącego typu maintenance, serwis, (lub innych
podobnych usług), na rzecz Zamawiającego
6) Licencja na jakikolwiek z elementów Systemu nie może zawierać ograniczeń
co do dopuszczalności poszerzania jej zakresu ani co do dopuszczalności jednoczesnego
korzystania z danego elementu Systemu wraz z produktami innego producenta.
7) Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części Systemu
do obsługi przez osoby trzecie, w tym w modelu outsourcingu.
8) Licencja na każdy z elementów Systemu musi umożliwiać uruchomienie dostępu do Systemu
dla jego użytkowników
9) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kompletne środowisko produkcyjne,
testowe i rozwojowe dla Oprogramowania. Wykonawca udzieli Zamawiającemu lub zapewni
udzielenie licencji na środowisko testowe i rozwojowe, na warunkach wynikającej
z niniejszej Umowy.
10) Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania, Dokumentacji
oraz innych Produktów w zakresie opisanym w Umowie nie będzie naruszać jakichkolwiek
osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
11) W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie
z jakiegokolwiek Produktu przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa
własności intelektualnej przysługujące tym osobom, w szczególności prawa autorskie,
tajemnicę przedsiębiorstw lub prawa patentowe, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie bezzwłocznie niezbędne działania mające
na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane.
W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub
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innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie niniejszej Umowy powództwa z tytułu
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze
strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie
pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania i wydatki, w tym
w szczególności koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego następców
prawnych, jak również wyrówna wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek
(bezpośredni lub pośredni) choćby częściowo zasadnych roszczeń zgłoszonych przez pomioty
trzecie, w szczególności jeżeli w skutek rozstrzygnięcia sprawy Zamawiającego nie będzie mógł
używać jakiegokolwiek Produktu lub będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek
odszkodowania lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów trzecich. Niezależnie od obowiązku
naprawienia szkody, w przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną (za każdy przypadek zgłoszenia choćby częściowo zasadnych
roszczeń przez podmioty trzecie) w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto za
przedmiot Umowy (uwzględniając wszystkie elementy wynagrodzenia Wykonawcy określone
w pkt. 9.1 Umowy (w przypadku opłat serwisowych brana jest pod uwagę suma wszystkich
opłat uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy).
12) Wykonawca lub podmiot za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność nie będzie naruszał
praw, warunków licencji, warunków gwarancji lub serwisu oprogramowania komputerowego
wchodzącego w zakres Infrastruktury Zamawiającego, w szczególności oprogramowania
systemowego i narzędziowego eksploatowanego przez Zamawiającego na dzień zawarcia
Umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Wykaz Podwykonawców
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ZAŁĄCZNIK NR 5

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Zasady odbioru

§ 1.
1.1.

Przedmioty odbioru zostaną wskazane i zdefiniowane w zaakceptowanych i odebranych przez
Zamawiającego dokumencie Specyfikacji i Planie Wdrożenia. Proponowany harmonogram
poszczególnych dostaw i świadczeń, ze wskazaniem ilości i rodzaju przedmiotów odbioru,
będzie określany każdorazowo w ramach danej Fazy. Wymagane jest, by przedmiotem odbioru
była co najmniej ta część prac, za której wykonanie należy się Wykonawcy oddzielnie płatne
wynagrodzenie oraz Produkty wskazane w Harmonogramie Ramowym. Zamawiający
dopuszcza również odbiory mniejszych elementów przedmiotu Umowy.

1.2.

Niezależnie od zapisów pkt 1.1 niniejszego załącznika, przedmiotem odbioru będzie:
a)

Specyfikacja Ogólna i Plan Wdrożenia;

b)

Dokumentacja;

c)

Nośniki Oprogramowania lub dostęp do portalu z którego można pobrać wersję
instalacyjną wraz z udostępnieniem odpowiednich kodów instalacyjnych wraz z
licencjami;

d)

wykonanie Etapu/Fazy oraz całego Systemu (Odbiór Końcowy Wdrożenia);

e)

usługa Asysty Technicznej i Rozwoju;

1.3.

Opis proponowanych testów, procedur wraz z kryteriami odbioru zostaną zawarte w Planie
Wdrożenia i Specyfikacji .

1.4.

Ze strony Zamawiającego za odbiory Produktów poszczególnych Faz lub Etapów
odpowiedzialny są Kluczowi Użytkownicy odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną
modułów oraz Kierownik Projektu. Za odbiory Etapów oraz odbiór końcowy odpowiedzialny
jest Kierownik Projektu.

1.5.

Jeżeli w ramach odbioru stwierdzone zostaną nieprawidłowości, WISS może dokonać odbioru
warunkowego poprzez podpisanie warunkowego protokołu odbioru ("Warunkowy Protokół
Odbioru"). W takim przypadku Wykonawca usunie wszystkie Wady w terminach wyznaczonych
przez WISS oraz przedstawi dane świadczenie do ponownego odbioru. Jeżeli w ramach
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ponownego odbioru nie zostaną stwierdzone żadne Wady lub inne nieprawidłowości, za datę
wykonania uważa się datę podpisania Warunkowego Protokołu Odbioru. Jeżeli pomimo
upływu tak zakreślonego terminu dodatkowego zostaną stwierdzone nieprawidłowości,
Warunkowy Odbiór Produktu nie wywołuje żadnych skutków, a terminem wykonania będzie
termin podpisania bezwarunkowego (bez uwag) protokołu odbioru przez WISS. W takiej
sytuacji WISS będzie miała również prawo do naliczenia kar umownych i odstąpienia od
Umowy. Odbiór warunkowy stanowi podstawę do podjęcia kolejnych czynności w ramach
Wdrożenia, jednak nie uprawnia – o ile Kierownik Projektu nie postanowi inaczej – do
domagania się płatności.

1.6.

W przypadku świadczeń obejmujących stworzenie, instalację, zmiany, konfigurację lub
wdrożenie oprogramowania, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wewnętrzne testy,
usunąć stwierdzone błędy przed dokonaniem zgłoszenia do testowania przez Zamawiającego,
a ponadto, równocześnie ze zgłoszeniem do testowania przez Zamawiającego, przekazać
Zamawiającemu raport z testów wewnętrznych i oświadczenie o usunięciu stwierdzonych
błędów.

1.7.

Odebranie wszystkich prac (świadczeń) związanych z daną Fazą lub Etapem warunkuje
akceptację danej Fazy lub danego Etapu i umożliwia zamknięcie Fazy lub Etapu. Z każdego
odbioru sporządzany będzie protokół odbioru.

Procedura odbioru Planu Wdrożenia i Specyfikacji Ogólnej

§ 2.
2.1.

Odpowiednio: Plan Wdrożenia i Specyfikacja Ogólna (zwane dalej Dokumentem) zostanie
przekazany Zamawiającemu w pierwszej wersji, w terminie określonym Harmonogramem
Wdrożenia.

2.2.

W terminie 10 Dni Roboczych od przekazania przez Wykonawcę Dokumentu, Zamawiający
przekazuje Wykonawcy uwagi do Dokumentu, a także zakres niezbędnych zmian i uzupełnień
Dokumentu i termin ich wykonania, nie krótszy niż 5 Dni Roboczych.

2.3.

Wykonawca ma prawo w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego
zakresu zmian i uzupełnień Dokumentu ustosunkować się na konferencji uzgodnieniowej
z udziałem stron wnoszących uwagi, a następnie w terminie 5 Dni Roboczych ustosunkować się
w formie pisemnej do uwag Zamawiającego. Formę kontaktów koniecznych do wyjaśnienia
zgłoszonych zastrzeżeń ustalają na bieżąco Kierownicy Projektu.

2.4.

W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiającego rozpoczynają bez zbędnej zwłoki wyjaśnianie zastrzeżeń oraz
uzgadnianie ostatecznego zakresu Dokumentu lub terminu jego uzupełnienia. Jeśli w terminie
5 Dni Roboczych od daty przekazania Zamawiającemu pisemnego stanowiska Wykonawcy nie
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może zostać osiągnięte porozumienie w kwestii zasadności uwag Zamawiającego, sprawa
zostaje przekazana Kierownikowi Projektu do rozstrzygnięcia.

2.5.

Po uzgodnieniu zakresu zmian i uzupełnień Dokumentu, Wykonawca wprowadzi wymagane
zmiany i uzupełnienia i ponownie przedstawi Zamawiającemu Dokument do odbioru w wersji
ostatecznej. W przypadku, gdy poprawiony Dokument nie uwzględnia uwag Zamawiającego,
Zamawiający ponownie zgłosi uwagi zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie.

2.6.

Jeżeli po zgłoszeniu drugi raz uwag, poprawiony Dokument nie uwzględnia uwag zgłoszonych
przez Zamawiającego, Zamawiający może – według wyboru – odmówić odbioru (w takim
wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy), albo zadecydować o ponownym zgłoszeniu
uwag (wówczas w razie ponownego stwierdzenia braku podstaw do odbioru postanowienia
niniejszego punktu stosuje się odpowiednio).

2.7.

Wszystkie terminy określone w powyższych punktach procedury odbioru Dokumentu mogą
zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem stron w formie pisemnej. Strony,
w toku realizacji Projektu, mogą uzgodnić inne terminy realizacji poszczególnych zadań, jeżeli
będzie to uzasadnione złożonością zatwierdzanego Dokumentu.

2.8.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu.

Procedura odbioru dokumentu

§ 3.
3.1.

Procedura ma zastosowanie do wszystkich dokumentów powstałych w wyniku wykonywania
Umowy i przeznaczonych do odbioru, z zastrzeżeniem, że poniższe zasady stosuje się do
Specyfikacji Ogólnej, Dokumentacji Zarządczej i ich elementów w zakresie nieuregulowanym
odrębnie w § 2 niniejszego załącznika.

3.2.

W terminie przewidzianym w Harmonogramie Wdrożenia
Zamawiającemu za pokwitowaniem dokument do odbioru.

3.3.

W terminie 7 Dni Roboczych od przekazania dokumentu, Zamawiający przekazuje Wykonawcy
podpisany protokół odbioru, w którym Zamawiający: odbiera dokument bez zastrzeżeń,
odbiera dokument warunkowo, odrzuca dokument w całości. W przypadku odrzucenia
dokumentu w całości– pisemne uzasadnienie decyzji z przytoczeniem powodu bądź powodów,
określonych poniżej.

3.4.

Powodem odrzucenia dokumentu w całości mogą być jedynie:
a)

braki w zawartości dokumentu;

b)

błędy merytoryczne;

c)

rażące błędy językowe;

Wykonawca

przekazuje
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d)

odstępstwa od poczynionych uzgodnień.

3.5.

Datą odbioru dokumentu jest data zgłoszenia do odbioru prac projektowych nad dokumentem,
o ile dokument ten został odebrany bez zastrzeżeń, w jego pierwotnym kształcie. Jeżeli
Zamawiający zgłosił uwagi do dokumentu, które okazały się zasadne, datą odbioru jest data
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Jeżeli data podpisania takiego protokołu będzie
późniejsza niż data wskazana w Harmonogramie Wdrożenia, sytuacja taka będzie traktowana
jako zwłoka Wykonawcy.

3.6.

W przypadku odrzucenia dokumentu w całości, Wykonawca ma prawo w terminie 5 Dni
Roboczych od daty przekazania protokołu odbioru przez Zamawiającego ustosunkować się
w formie pisemnej do decyzji o odrzuceniu w całości. Formę kontaktów koniecznych do
wyjaśnienia zgłoszonych zastrzeżeń ustalają na bieżąco Kierownicy Projektu.

3.7.

W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do decyzji o odrzuceniu dokumentu w całości
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego rozpoczynają bez zbędnej zwłoki wyjaśnianie
zastrzeżeń oraz uzgadnianie ostatecznej wersji dokumentu. Jeśli w terminie 7 Dni Roboczych
od daty przekazania Zamawiającemu pisemnego stanowiska Wykonawcy nie może zostać
osiągnięte porozumienie w kwestii ostatecznej wersji dokumentu, sprawa zostaje przekazana
Kierownikowi Projektu do rozstrzygnięcia.

3.8.

W terminie 5 Dni Roboczych od daty osiągnięcia porozumienia w sprawie ostatecznej wersji
dokumentu - w przypadku pisemnego ustosunkowania się Wykonawcy do zastrzeżeń lub
decyzji Zamawiającego o odrzuceniu dokumentu - bądź w terminie 10 Dni Roboczych od daty
przekazania protokołu odbioru do Wykonawcy - w przypadku przeciwnym, tj. braku pisemnego
stanowiska Wykonawcy - Wykonawca opracowuje nową wersję dokumentu i przekazuje ją za
pokwitowaniem do ponownego odbioru, który zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszą
procedurę, z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

3.9.

Jeżeli po zgłoszeniu drugi raz uwag, poprawiony dokument nie zawiera uwag Zamawiającego,
Zamawiający może – według wyboru – odmówić odbioru (w takim wypadku Zamawiający może
odstąpić od Umowy), albo zadecydować o ponownym zgłoszeniu uwag (wówczas w razie
ponownego stwierdzenia braku podstaw do odbioru postanowienia niniejszego punktu stosuje
się odpowiednio).

3.10. Wszystkie terminy określone w powyższych punktach procedury odbioru produktów Projektu
w postaci dokumentu mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem stron
w formie pisemnej. Strony, w toku realizacji Projektu, mogą uzgodnić inne terminy realizacji
poszczególnych zadań, jeżeli będzie to uzasadnione złożonością zatwierdzanego dokumentu.
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Procedura odbioru rezultatu pracy (usługi lub dostawy)

§ 4.
4.1.

Procedura ma zastosowanie do wszystkich świadczeń, mających postać usługi lub dostawy
z wyłączeniem Oprogramowania, dokumentów oraz Dokumentacji Zarządczej, Specyfikacji
Ogólnej i ich elementów oraz nośników, na których utrwalone jest oprogramowanie
dostarczane przez Wykonawcę, w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

4.2.

W terminie przewidzianym w Harmonogramie Wdrożenia Wykonawca zgłasza usługę/
dostawę do odbioru.

4.3.

W terminie 7 Dni Roboczych od zgłoszenia usługi/dostawy do odbioru Zamawiający przekazuje
Wykonawcy podpisany protokół odbioru, w którym Zamawiający: odbiera usługę/dostawę bez
zastrzeżeń, odbiera usługę/dostawę warunkowo, odrzuca usługę/dostawę w całości.
W przypadku odrzucenia usługi/dostawy w całości - pisemne uzasadnienie decyzji
z przytoczeniem powodu bądź powodów, określonych poniżej.

4.4.

Powodem odrzucenia usługi/dostawy w całości mogą być jedynie:
a)

brak zachowania należytej staranności przy wykonaniu usługi/dostawy;

b)

istotne odstępstwa w wykonaniu usługi/dostawy w stosunku do poczynionych ustaleń;

c)

odstępstwa od poczynionych ustaleń, dotyczące świadczenia usługi/dostawy;

d)

niekompletność usługi/dostawy;

e)

wada przedmiotu dostawy.

4.5.

Jeżeli przedmiot dostawy wymaga testowania, termin o którym mowa w pkt 4.3, liczony jest
od dnia zakończenia testów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu testów.

4.6.

Data zgłoszenia usługi/dostawy do odbioru jest datą wykonania tej usługi/dostawy, o ile
usługa/dostawa ta została odebrana bez zastrzeżeń, w jej pierwotnym kształcie. Jeżeli
Zamawiający zgłosił uwagi do usługi/dostawy, które okazały się zasadne, datą odbioru jest data
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Jeżeli data podpisania takiego protokołu będzie
późniejsza niż data wskazana w Harmonogramie Ramowym, sytuacja taka będzie traktowana
jako zwłoka Wykonawcy.

4.7.

W przypadku odrzucenia usługi/dostawy w całości, Wykonawca ma prawo w terminie 5 Dni
Roboczych od daty przekazania protokołu odbioru przez Zamawiającego ustosunkować się
w formie pisemnej do decyzji o odrzuceniu w całości. Formę kontaktów koniecznych do
wyjaśnienia zgłoszonych zastrzeżeń ustalają na bieżąco Kierownicy Projektu.

4.8.

W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do decyzji o odrzuceniu usługi/dostawy
w całości przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego rozpoczynają bez zbędnej zwłoki
wyjaśnianie zastrzeżeń oraz uzgadnianie ostatecznego sposobu wykonania (poprawienia)
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usługi/dostawy. Jeśli w terminie 7 Dni Roboczych od daty przekazania Zamawiającemu
pisemnego stanowiska Wykonawcy nie może zostać osiągnięte porozumienie w kwestii
ostatecznego sposobu wykonania usługi/dostawy, sprawa zostaje przekazana Kierownikowi
Projektu do rozstrzygnięcia.

4.9.

W terminie 5 Dni Roboczych od daty osiągnięcia porozumienia w sprawie ostatecznego
sposobu wykonania usługi/dostawy - w przypadku pisemnego ustosunkowania się Wykonawcy
do zastrzeżeń lub decyzji Zamawiającego o odrzuceniu usługi/dostawy - bądź w terminie 10 Dni
Roboczych od daty przekazania protokołu odbioru do Wykonawcy - w przypadku przeciwnym,
tj. braku pisemnego stanowiska Wykonawcy - Wykonawca ponownie wykonuje lub poprawia
usługę/dostawę i przekazuje ją za pokwitowaniem do ponownego odbioru, który zostanie
przeprowadzony w oparciu o niniejszą procedurę, z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

4.10. Jeżeli po zgłoszeniu drugi raz uwag, usługa/dostawa nie uwzględnia uwag Zamawiającego
Zamawiający może – według wyboru – odmówić odbioru (w takim wypadku Zamawiający może
odstąpić od Umowy), albo zadecydować o ponownym zgłoszeniu uwag (wówczas w razie
ponownego stwierdzenia braku podstaw do odbioru postanowienia niniejszego punktu stosuje
się odpowiednio).

4.11. Wszystkie terminy określone w powyższych punktach procedury odbioru produktów Projektu
w postaci dokumentu mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem stron
w formie pisemnej. Strony, w toku realizacji Projektu, mogą uzgodnić inne terminy realizacji
poszczególnych zadań, jeżeli będzie to uzasadnione złożonością odbieranej usługi/dostawy.

Procedura odbioru Systemu

§ 5.
5.1.

Procedura ma zastosowanie do elementów Systemu (Etapów/Faz), całego Systemu
odbieranego na podstawie udokumentowanych wyników Testów Akceptacyjnych zgodnie
z planem testów, scenariuszami i przypadkami testowymi, uzgodnionymi przez Zamawiającego
i Wykonawcę w ramach Analizy Funkcjonalnej i udokumentowanymi w Specyfikacji Ogólnej.

5.2.

W terminie przewidzianym w Harmonogramie Wdrożenia Wykonawca zgłasza element
Systemu lub cały System do odbioru.

5.3.

W terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia Oprogramowania do odbioru Zamawiający
rozpoczyna Testy Akceptacyjne zgodnie ze scenariuszem i przypadkami testowymi. Testy
Akceptacyjne muszą być prowadzone przez minimum 5 kolejnych Dni Roboczych, lecz nie
dłużej niż 10 Dni Roboczych. Jeżeli w czasie Testów Akceptacyjnych wystąpi Błąd Krytyczny lub
Błąd Zwykły (w rozumieniu Załącznika nr 4 do Umowy), lub inna Wada, która uniemożliwia
dalsze testowanie, termin ten liczy się na nowo od chwili jej usunięcia. Testy Akceptacyjne
zostają wstrzymane do czasu usunięcia Wady. Po usunięciu Wady Testy Akceptacyjne są
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kontynuowane, aż do wykonania wszystkich scenariuszy testowych.

5.4.

Testowanie Akceptacyjne przeprowadzone jest przez Zamawiającego w obecności
reprezentantów Wykonawcy. Wyniki wykonania Testów Akceptacyjnych Zamawiający
dokumentuje w postaci raportu z wykonania Testów Akceptacyjnych. Raport zostaje
przekazany przez Zamawiającego do Wykonawcy.

5.5.

W terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu, o którym
mowa w poprzednim akapicie procedury, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany
protokół odbioru elementu Systemu lub całego Systemu w zakresie funkcjonalnym objętym
Testami Akceptacyjnymi, w którym Zamawiający: odbiera element Systemu lub cały System
bez zastrzeżeń, odbiera element Systemu lub cały System warunkowo, odrzuca element
Systemu lub cały System w całości.

5.6.

Powodem odrzucenia elementu Systemu lub całego Systemu w całości może jedynie być
stwierdzenie w elemencie Systemu lub całym Systemie nieusuniętych Awarii lub Błędów
Krytycznych lub Błędów Zwykłych (w rozumieniu Załącznika nr 4 do Umowy).

5.7.

Wady stwierdzone w elemencie Systemu lub całym Systemie na podstawie Testów
Akceptacyjnych mogą zaliczać się do jednej z czterech kategorii: Awaria, Błąd Krytyczny, Błąd
Zwykły lub Usterka .

5.8.

Data zgłoszenia elementu Systemu lub całego System do odbioru jest datą wykonania
zobowiązań Wykonawcy w zakresie dostarczenia elementu Systemu lub całego Systemu, o ile
element Systemu lub cały System został ostatecznie odebrany po Testach Akceptacyjnych bez
zastrzeżeń w jego pierwotnym kształcie. Jeżeli Zamawiający zgłosił uwagi do elementu Systemu
lub całego Systemu, które okazały się zasadne, datą odbioru jest data podpisania protokołu
odbioru bez zastrzeżeń. Jeżeli data podpisania takiego protokołu będzie późniejsza niż data
wskazana w Harmonogramie Ramowym, sytuacja taka będzie traktowana jako zwłoka
Wykonawcy.

5.9.

W przypadku odrzucenia elementu Systemu lub całego Systemu w całości Wykonawca ma
prawo w terminie 3 Dni Roboczych od daty przekazania protokołu odbioru przez
Zamawiającego ustosunkować się w formie pisemnej do decyzji o odrzuceniu w całości.

5.10. W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do decyzji o odrzuceniu przedmiotu odbioru
w całości - przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego rozpoczynają bez zbędnej zwłoki
wyjaśnianie zastrzeżeń oraz uzgadnianie planu naprawczego, zmierzającego do usunięcia Wad
stwierdzonych w Systemie. Jeśli w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania
Zamawiającemu pisemnego stanowiska Wykonawcy nie można osiągnąć porozumienia
w kwestii planu naprawczego, sprawa zostaje przekazana Kierownikowi Projektu do
rozstrzygnięcia.

5.11. W przypadku osiągnięcia porozumienia w kwestii planu naprawczego Wykonawca przystępuje
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niezwłocznie do jego realizacji, po czym ponownie zgłasza oprogramowanie do Testów
Akceptacyjnych, zgodnie z niniejszą procedurą, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

5.12. W przypadku braku zgłoszenia pisemnego stanowiska przez Wykonawcę w terminie 2 Dni
Roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu odbioru elementu
Systemu lub całego Systemu z odrzuceniem elementu Systemu lub całego Systemu
w całości - Wykonawca rozpoczyna niezwłocznie prace zmierzające do usunięcia Wad
stwierdzonych przez Zamawiającego w protokole odbioru, po czym ponownie zgłasza element
Systemu lub cały System do Testowania Akceptacyjnego, zgodnie z niniejszą procedurą,
z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

5.13. Jeżeli po zgłoszeniu drugi raz uwag, element Systemu lub cały System nadal posiada Wady ,
kwestię odbioru rozstrzygnie Kierownik Projektu, Zamawiający może – według wyboru –
odmówić odbioru (w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy), albo
zadecydować o ponownym zgłoszeniu uwag (wówczas w razie ponownego stwierdzenia braku
podstaw do odbioru postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio).

5.14. Wszystkie terminy określone w powyższych punktach procedury odbioru produktów Projektu
w postaci oprogramowania mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem
stron i potwierdzone w formie pisemnej, zatwierdzonej przez Kierownika Projektu ze strony
WISS.

5.15. Powyższą procedurę obioru Systemu stosuje się odpowiednio do odbioru Migracji Danych.
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ZAŁĄCZNIK NR 6

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Harmonogram i Harmonogram Wdrożenia
L.p.
(1)
1.

2.

Wymaganie
(2)
W ramach Etapu I Wykonawca przeprowadzi
Analizę Funkcjonalną i przygotuje Plan Wdrożenia
oraz Specyfikację Ogólna.
Produkty do odbioru w ramach Etapu I:
 Plan Wdrożenia
 Specyfikacja Ogólna
W ramach Etapu II Wykonawca wykona
następujące prace:
 Wykonawca dostarczy licencję na System.
 Wykonawca zrealizuje instalację Systemu
na środowisku testowym (min 3 Dni
robocze).
 Doradztwa do System do wymagań
Zamawiającego (min. 140 Dni roboczych).
 Wykonawca zrealizuje migrację danych
(min. 8 Dni roboczych).
 Wykonawca dostarczy dokumentację dla
użytkowników.
 Wykonawca zrealizuje Modyfikacji i
integracji (min. 80 Dni roboczych)
 Wykonawca zrealizuje instalację i
konfigurację Systemu na środowisku
produkcyjnym.
 Wykonawca uruchomi produkcyjnie
powyższe funkcjonalności.

Termin
wykonania Etapu
(3)
Nie później niż 3
miesiące od dnia
podpisania
umowy

Komentarz
(4)

Nie później niż do
12 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

Etap może zostać podzielony na Fazy
odpowiadające obszarom funkcjonalnym.
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ZAŁĄCZNIK NR 7

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA
I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRODUKCJI

Zasady Serwisowania i Rozwoju Oprogramowania
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Załącznik nr:

6

Wzór oświadczenia o braku powiązań

............................................................
miejsce i data
....................................................
pieczęć Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do
planowania i zarządzania procesem produkcji oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

...................................................
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr:

7

Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagany zakres i funkcjonalności systemu
zarządzania
Wymagania ogólne

Oferowany system powinien zapewnić możliwość jednoczesnej pracy min. 128 pracowników
na stanowiskach stacjonarnych w tym min. 10 pracowników na urządzeniach mobilnych do obsługi
magazynów.
Wymagania systemu w poszczególnych obszarach
W wymienionych obszarach system powinien zapewniać:





















1. Konstrukcja i technologia
Tworzenie kartoteki materiałowej produktów, półproduktów i materiałów
Możliwość indeksowania materiału/produktu co najmniej 20-znakowym kodem
Możliwość wprowadzania opisów i cech charakterystycznych dla materiałów i grup materiałów
Możliwość załączenia do kartoteki materiałowej zdjęć i plików w powszechnie stosowanych
formatach (w tym plików CAD).
Sprawne wprowadzanie, kopiowanie i modyfikacja struktury produktu (BOM)
Możliwość definiowania wielu operacji dla produktów wraz z wymaganymi zasobami (przez zasoby
należy rozumieć: Pracownika, Stanowisko/Maszynę)
Możliwość importu danych (BOM i technologia ) z plików .xlsx lub .csv
Możliwość
kopiowania szablonów produktów i technologii lub kopiowania wcześniej
zarejestrowanych
Możliwość korekty technologii dla otwartego zlecenia produkcyjnego.
Możliwość skopiowania technologii z otwartego lub zamkniętego zlecenia produkcyjnego
Zarządzanie pracą zespołu konstrukcyjnego – przydzielanie zadań z określonym terminem
wykonania
Możliwość rejestrowania czasu pracy konstruktorów
Rejestrowanie zmian i wersji dla kartotek materiałowych
Podgląd struktury produktu wraz z wymaganymi operacjami
Możliwość dodawania zamienników (również jako struktur) do kartoteki materiałowej
Podpowiadanie zamienników w przypadku braków wymaganego materiału
Możliwość generowania i drukowania przewodników produkcyjnych z aktualnymi rysunkami
konstrukcyjnymi załączonymi do zlecenia
Możliwość kalkulacji kosztów zlecenia w oparciu o technologię i zlecenie produkcyjne
Możliwość zarządzania dokumentacją konstrukcyjną na poziomie zatwierdzania i wersjonowania
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2. Planowanie i harmonogramowanie produkcji











Rejestracja i obsługa zamówień sprzedaży
Harmonogramowanie i optymalizację kolejki zleceń produkcyjnych w oparciu zdefiniowane
materiały, zasoby i wprowadzone zlecenia produkcyjne
Możliwość definiowania priorytetów dla zleceń produkcyjnych (za pomocą daty i dodatkowego
parametru)
Możliwość
zdefiniowania
kalendarzy
dla
poszczególnych
zasobów
(Pracownik,
Stanowisko/Maszyna)
Tworzenie kolejki zadań dla poszczególnych zasobów
Możliwość zamrażania kolejki produkcyjnej z możliwością definicji okresu zamrożenia
Możliwość sprawdzania planowanego terminu realizacji prognozowanych zleceń na podstawie
aktualnego planu produkcji i aktualnej sytuacji materiałowej
Precyzyjne obliczenie terminu realizacji poszczególnych zleceń i podzleceń
Graficzne przedstawienie kolejki zleceń w formie wykresu Gantta
Możliwość zarządzania projektowego (definiowanie zadań, zasobów, terminów, kamieni
milowych)

3. Przygotowanie Produkcji











Planowanie zapotrzebowania materiałowego w oparciu o otwarte zlecenia, zamówienia i stany
magazynowe z uwzględnieniem wymaganych terminów (MRP)
Zdefiniowania dowolnej liczby magazynów (nie mniejszej niż 100) oraz lokalizacji w obrębie
magazynu
Możliwość definicji lokalizacji w obrębie magazynu
Możliwość obsługi magazynów depozytowych i konsygnacyjnych
Dynamiczne przyporządkowanie materiałów do zlecenia wg zaplanowanej kolejki zleceń
Zarządzanie procesem wydawania towaru z magazynu i przesunięciami między magazynami
Automatyczne generowanie zleceń dla kooperantów
Możliwość prognozowania zakupu dla komponentów z długim terminem dostawy
Zarządzanie transportem wewnętrznym (dopuszcza się traktowanie transportu jako oddzielnego
zlecenia produkcyjnego)
Zarządzanie procesem zakupów z uwzględnieniem optymalnych wielkości zakupowych (MOQ,
MPQ) oraz zamówień ramowych z możliwością rozbicia na zamówienia cząstkowe

4. Nadzorowanie i Monitorowanie Produkcji








Zarządzanie kalendarzami produkcyjnymi i dostępności pracowników
Możliwość zdefiniowania pracownika, stanowiska, wydziału, maszyny jako zasobu z matrycą
umiejętności rozumianą jako typy zadań do których może zostać przydzielony
Możliwość automatycznego dynamicznego przydzielania zadań dla pracowników, maszyn /
stanowisk z określoną matrycą umiejętności oraz ręcznej modyfikacji przydzielonych zadań
Rejestracje czasu wykonania operacji metodą start/stop, oraz zgłoszenia zakończenia operacji
Możliwość zgłaszania braków, niezgodności i awarii za pomocą terminalu i koniecznością podania
przyczyny zakłócenia
Możliwość rejestracji operacji wykonywanej przez wielu pracowników jednocześnie.
Możliwość generowania raportów dot. tzw. „Wąskich gardeł” , przeciążeń, statystyk zakłóceń
69






Możliwość rozliczania produkcji w toku
Możliwość zdefiniowania i raportowania planowanej i rzeczywistej efektywności wykorzystania
zasobów
Możliwość rozliczania zleceń produkcyjnych, podzleceń na podstawie głównego zlecenia (koszty
materiału, koszty wykorzystania zasobów)
Nadzór nad narzędziami i przeglądem narzędzi.

5. Poprawa Organizacji Przedsiębiorstwa







Możliwość obsługi kilku przedsiębiorstw w ramach grupy jednocześnie
Możliwość zdefiniowania ścieżki postępowania dla poszczególnych procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie
Możliwość skanowania na co najmniej 3 stanowiskach i zapisywania dokumentacji w formie
elektronicznej
Możliwość zarządzania przepływem i wersjonowaniem dokumentacji.
Graficzne zobrazowanie ścieżki akceptacji dokumentów
Możliwość tworzenia dowolnych raportów na podstawie danych zgromadzonych w systemie
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6. Kompatybilność z systemami w firmie
Wymagania dotyczące integracji z oprogramowaniem działającym w firmie WISS
NAZWA
PROGRAMU –
PRODUCENT

Xpertis Kadry Macrologic

OPIS PROGRAMU

System Kadrowopłacowy

RODZAJ DANYCH

Dane o
pracownikach :
Imię, Nazwisko,
stanowisko.

KIERUNEK
WYMIANY
DANYCH

Pobieranie i
aktualizacja
danych

SPOSÓB WYMIANY
DANYCH*
(dane udostępnia
Zamawiający)
Plik w formacie
.csv lub kwerenda
sql z bazy Xpertis

Inventor –
Autodesk

Oprogramowanie
do projektowania
produktów

Listy materiałowe: Pobieranie danych Plik w formacie
.idw
Indeks
materiałowy
nadrzędny, Indeks
materiałowy
składowy, ilość

True Tops Triumph

Oprogramowanie
do obsługi
obrabiarki
laserowej

Informacje
wyjściowe

Oprogramowanie
do modelowania
3D i obsługi
obrabiarek
laserowych do
cięcia w 3D

Informacje
wyjściowe

Artube – Adige
BLM

Czasy cięcia, wagi
detali, ilości detali

Czasy cięcia, wagi
detali, ilości detali

Pobieranie danych Kwerenda z bazy
danych SQL
programu True
Tops
Pobieranie danych Kwerenda z bazy
danych programu
lub plik w formacie
csv.

*) W każdym przypadku wymagana jest weryfikacja spójności danych. Każda niespójność występująca
podczas wymiany danych musi być sygnalizowana w sposób uzgodniony z zamawiającym.
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7. Wymagania informatyczne









Płynną komunikację z urządzeniami mobilnymi posiadanymi przez użytkownika (DATA MAX –
Terminal danych Falcon x3+ Pistol Grip /802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB
Flash, QVGA, Klawiatura alfanumeryczna 52 klawisze, Laser o wysokiej wydajności, Windows CE
6.0 .) Synchronizacja danych nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty, przy poprawnie działającej
infrastrukturze sprzętowej i programowej.
Brak opóźnień w otwieraniu i poruszaniu się po interfejsie aplikacji na stacjach użytkowników
wynikających z działania lub konfiguracji systemu
Kompatybilność z systemami Windows 7 (Professional, Ultimate), Windows 8 (Pro, Enterprise),
Windows 10 w wersjach 32 oraz 64 bit
Kompatybilność raportów z oprogramowaniem: MS Office 2007 (SP2) 2010 (SP2) 2013 (SP1)
w wersjach 32 oraz 64 bit OpenOffice v4 LibreOffice v4
Kompatybilność aktualnej wersji systemu zainstalowanej w WISS z nowymi wersjami systemu
operacyjnego Windows nie później niż 9 miesięcy od oficjalnej premiery Windows.
Możliwość zewnętrznego połączenia z systemem z dowolnego komputera. Połączenie
ma zapewnić ochronę przed dostępem do danych przez osoby nieuprawnione.
Dostęp do kodu źródłowego
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