Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
ul. Świerkowa 1
15-328 Białystok
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
Tel. (85) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO
PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO
CPV: 48000000-8, 48521000-6, 72230000-6, 72263000-6
Znak sprawy: TIiA.215.06.2017
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwana dalej ustawą lub pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.10 ust. 1 i na zasadach określonych w art. 39-46 pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.11 ust.8 pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.03.2018 pod numerem 532118-N-2018
- udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.radio.bialystok.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
- wywieszone w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert: 22 marca 2018 godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 22 marca 2018 godz. 10:15

Zatwierdzam:
Wojciech Straszyński
Prezes Zarządu

I. ZAMAWIAJĄCY:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „RADIO BIAŁYSTOK” Spółka Akcyjna
Siedziba: Białystok
Adres Spółki : 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1,
Tel. (085) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
KRS: 0000037873 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy:783 300 zł opłacony w całości
Znak sprawy: TIiA.215.06.2017 (należy używać do oznaczania korespondencji kierowanej do Zamawiającego)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający obecnie posiada system komputerowy do produkcji i obsługi programu radiowego D’accord radio
suite, zainstalowany w sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i rozszerzenie
oprogramowania systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego obejmująca:
1.1 upgrade oprogramowania D’accord radio suite wersja redakcyjna na 23 stanowiska redakcyjne, do
najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji językowej wraz z licencją
bezterminową na użytkowanie oprogramowania,
1.2 upgrade oprogramowania D’accord radio suite wersja studyjna na 2 stanowiska emisyjne do najnowszej
wersji producenta przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji językowej wraz licencją bezterminową
na użytkowanie oprogramowania,
1.3 zakup oprogramowania rotacja muzyczna w najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski,
w polskiej wersji językowej, wraz z licencję bezterminową na użytkowanie oprogramowania kompatybilną
z oprogramowaniem D’accord radio suite,
1.4 zakup 5 licencji redakcyjnych do produkcji programu radiowego w najnowszej wersji producenta
przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji językowej wraz z licencją bezterminową na użytkowanie
oprogramowania kompatybilne z oprogramowaniem D’accord radio suite,
1.5 zakup 1 licencji emisyjnej w najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji
językowej wraz z licencją bezterminową na użytkowanie oprogramowania kompatybilnej z oprogramowaniem
D’accord radio suite,
1.6 dostawa dedykowanej klawiatury emisyjnej,
1.7 instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu po upgrade,
1.8 wykonanie dokumentacji technicznej,
1.9 szkolenie 3 administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Systemu,
1.10 świadczenie usług opieki serwisowej, stałe wsparcie, konserwacja i aktualizacja przez producenta bądź
certyfikowanego partnera producenta oprogramowania systemu emisyjno-produkcyjnego przez okres 24
miesięcy po upływie gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, nie krótszej niż 12 miesięcy.

CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
48521000-6 Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków,
72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania,
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających polegających na rozszerzeniu jakościowym
i ilościowym do 20% wartości zamówienia podstawowego, spełniających kryteria art.67 ust.1 pkt 7 pzp.
VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do dnia 27 kwietnia 2018 r.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji termin wykonania określi Wykonawca w
formularzu ofertowym.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCEN
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (określone w
art. 22 ust. pzp):
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określnej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca na podstawie art. 22a może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.
5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, jeżeli złożył oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale IX pkt.1 SIWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia: Zamawiający uzna warunki, o których
mowa powyżej, jeżeli Wykonawcy spełniają je łącznie.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ,
Zamawiający żąda złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w ww. oświadczeniu.
1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pzp, Zamawiający zażąda złożenia następujących
dokumentów:
3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
3.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub
informację (zał. Nr 4), że nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu, o ile nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. W przypadku podpisywania dokumentów przez osoby nie wymienione we właściwych rejestrach jako
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub pisemnie. W przypadku porozumiewania się za pomocą
faxu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty oraz uzupełnień oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 82
ust. 2 pzp oraz pełnomocnictw.
3. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
dotyczących postępowania jest: Jarosław Dobrowolski, tel. 85 74 56 218, fax 85 744 34 23
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: Zamawiający przekazuje treść wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
udostępniona jest specyfikacja.
XI. WADIUM
Nie jest wymagane
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i przepisach pzp.
2. Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresie i nazwie firmy Wykonawcy –
zaadresowaną: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., ul. Świerkowa 1;
15-328 Białystok, z dopiskiem OFERTA NA USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA
OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU
RADIOWEGO nie otwierać przed dniem 22 marca 2018 r.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji)
ponosi Wykonawca.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem na maszynie do pisania lub komputerze,
lub inną czytelną i trwałą techniką zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2
do niniejszej specyfikacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki

zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe
pełnomocnictwo w oryginale.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferta oraz wszystkie dokumenty powinny być spięte, zszyte, w sposób zapobiegający dekompletacji.
Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
8. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Oferta oprócz
żądanych dokumentów powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W tym celu Oferent złoży kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak powyżej, z dodatkowym określeniem:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11. W przypadku wycofania oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej
oświadczenie o wycofaniu oferty do występowania w imieniu Wykonawcy.
12. Koperty oznaczone napisem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” zostaną odczytane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
14. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane:
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania celu
zachowania ich poufności,
b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować
będzie wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji,
d) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane
po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z
tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
16. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
XIV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać/przesłać do dnia 22 marca 2018 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.

15-328 Białystok
ul. Świerkowa 1
sekretariat (pok.302)
XV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert jest jawne, dokona go Komisja Przetargowa w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj.
dnia 22 marca o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Świerkowa 1, pokój 119
1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
2. Informacje, o których mowa pkt 1, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (poz. 915).
2. W formularzu oferty Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia określony w SIWZ.
3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.
cenę za dostarczony sprzęt, oprogramowanie wraz z gwarancją, montażem i kosztami transportu do
siedziby Zamawiającego. Zamawiający, przystępując do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, nie dopuszcza możliwości
zmiany ceny w okresie związania umową.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia za przedmiot zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich.
5. Cena oferty musi zostać obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania w walutach obcych.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena ofertowa – 80 %
2. Gwarancja – 10 %
3. Termin wykonania – 10%
Każda oferta podlega indywidualnej ocenie, w zakresie w/w kryteriów, przez wszystkich członków Komisji
Przetargowej.
Kryterium „ cena ” – oferta może uzyskać max. 80 punktów.
1. Kryterium „cena ofertowa ”

Ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wc = (Wmin./ Wofer.) x 80 [ pkt ]
gdzie :
 WC- wartość punktowa oferty za oferowana cenę w danej ofercie,
 Wmin.- oferowana wartość minimalna brutto za przedmiot zamówienia spośród wszystkich ofert,
 Wofer.- oferowana wartość brutto za przedmiot zamówienia danej oferty.
2. Kryterium gwarancja na przedmiot zamówienia WG:
Gwarancja 12 miesiące – 0 pkt
Gwarancja 24 miesiące – 5 pkt
Gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt
Wymaga się podania gwarancji w PEŁNYCH miesiącach.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy WT:
Termin do 27 kwietnia – 0 pkt
Termin do 20 kwietnia – 5 pkt
Termin do 13 kwietnia – 10 pkt
Wymaga się podania terminu wykonania zamówienia z dokładnością do jednego dnia.
Sposób obliczania całkowitej liczby punktów dla danej oferty:
Całkowita liczba punktów dla danej oferty jest sumą przyznanych punktów dla wymienionych powyżej kryteriów.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi (Wykonawcy), który spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz będzie posiadał najwyższy bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Załącznik Nr 5 stanowi istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie środków odwoławczych,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy w przypadku:

3.1 zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację
umowy. Strony przewidują ponadto możliwość dokonania zmian postanowień umowy, których nie dało
się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy a także, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego – zmiany
o charakterze nieistotnym.
3.2 Zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub rachunku bankowego nie powodują
konieczności podpisania aneksu do umowy.

ZAŁACZNIKI:





Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenia
Istotne postanowienia umowy

załącznik nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3,4
załącznik Nr 5

Załącznik nr 1

Znak sprawy TIiA.215.06.2017

1. Wymagania dla oprogramowania systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego
1.1 System emisyjno-produkcyjnego umożliwia gromadzenie, przechowywanie, obróbkę i udostępnianie
danych w postaci zapisów tekstowych i dźwiękowych oraz złożonych (tekst przeplatany dźwiękami), w
sposób gwarantujący ich bezpieczne, efektywne i nieograniczone czasowo przechowywanie bez
pogorszenia jakości i dostępności danych.
1.2 System emisyjno-produkcyjny, a w szczególności moduł emisyjny pozwala na funkcjonalne działanie w
sytuacjach awaryjnych. Rozwiązania systemu jest otwarte na rozbudowę o kolejne stanowiska i
moduły.
1.3 System emisyjno-produkcyjny posiada możliwość integracji z edytorami LAWO edytory dźwięku
licencjonowane są na jednoczesne połączenia z wykorzystaniem programowego klucza i są dostępne
z poziomu każdego stanowiska z licencją d’accord.radio suite w wersji redakcyjnej.
1.4 System pozwala na wykorzystywanie różnych typów plików dźwiękowych i tekstowych (w tym MP2,
MP3 oraz liniowych PCM WAV 16 bit), a także elementów złożonych (tekst przeplatany materiałami
dźwiękowymi). Zakres częstotliwości próbkowania wczytywanych plików dźwiękowych obejmować co
najmniej częstotliwości 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
1.5 Pełne wsparcie z poziomu modułu administracyjnego do ustawiania praw użytkownika, pod kątem
uprawnień dostęp do każdego modułu systemu, pod kątem praw do danego typu materiału
dźwiękowego (np. słowo, muzyka, reklamy, jingle itd.), pod kątem praw użytkownika do
poszczególnych czynności w systemie.
1.6 Na każdym stanowisku z dostępem do bazy archiwum dźwiękowego, system pozwala na wygodny
import elementów do wybranego obszaru bazy (muzyka, audycja, reklama, autopromocja itd). W
przypadku muzyki istnieje możliwość automatycznego pobierania metadanych z internetowych źródeł
(FreeDB, CDDB).
2. Wymagania dotyczące modułów systemu d’accord
2.1 Montaż
Zamawiający wymaga integracji edytorów LAWO EasyTrack i Multitrack z najnowszą wersją systemu
emisyjno-produkcyjnego d’accord. Stanowiska wyposażone w/w edytor (montażowe) muszą
umożliwiać zapis materiałów wprost do biblioteki Systemu.
2.2 Przygotowanie emisji.
Konstrukcja modułu pozwala na :
a) definiowanie co najmniej dwóch niezależnych list emisyjnych na minimum 7 dni naprzód,
b) możliwość przeglądania i edycji list,
c) pracę na dwóch monitorach,
d) definiowanie wzoru ramówki poprzez tworzenie szablonów stałych pozycji programu,
e) odtwarzanie fragmentu listy emisyjnej i ramówki,

f) edytowanie ramówki, listy emisyjnej, pojedynczych pozycji listy wraz z ich opisami,
g) przekazywanie fragmentów planu i pojedynczych elementów na listy emisyjne każdego studia
oraz ich swobodne wycofywanie i przekazywanie ponowne.
2.3 Moduł emisji głównej/zapasowej - realizator
Część emisyjna Systemu oparta jest na architekturze klient-serwer. Pod tym pojęciem rozumie się
rozdzielenie stacji emisyjnych - odtwarzających materiały dźwiękowe i przekazujących strumienie
AES/EBU do konsolet emisyjnych (stacje emisyjne są ulokowane w serwerowni) od zarządzających
emisją stacji roboczych (obsługiwanych przez realizatora emisyjnego czy dziennikarzy w studiu i
obecnie ulokowanych na stanowiskach emisyjnych).
Rozwiązanie pozwala na:
a) wyświetlanie listy emisyjnej i schowka oraz podgląd treści tekstów,
b) odtwarzanie pojedynczego dźwięku z listy emisyjnej,
c) funkcję bezkonfliktowego odsłuchiwania dźwięków poza emisją z możliwością sprawdzania
zakończenia utworu również w trakcie jego emisji,
d) czytelną wizualizację stanu gotowości, faktu wyemitowania, wskazań upływającego czasu,
wskazań odliczanego czasu do końca trwania „intra” i czasu do końca elementu oraz trwania
emisji poszczególnych elementów listy emisyjnej,
e) odtwarzanie fragmentu listy emisyjnej, w szczególności przynajmniej:
1. sekwencyjne - następny dźwięk na liście jest odtwarzany po ręcznym wystartowaniu,
2. automatyczne - dźwięki odtwarzane są poprawnie zgodnie z listą, starty automatyczne po
zakończeniu poprzedniego lub z miksem poprzedniego, automatyczne przechodzenie
między kolejnymi audycjami i dniami, również poprawne startowanie wszelkich elementów i
bloków z emisji zaplanowanych na zadaną godzinę (tryby typu „start o czasie”),
f) możliwość startowania emisji elementów poprzez stół mikserski (przez podniesienie tłumika),
g) współpraca z konsoletami DHD posiadanymi przez Zamawiającego,
h) każde odtworzenie „onair” dźwięku w systemie, jest zapisywane wraz z czasem zdarzenia (i
nadaniem odpowiedniej flagi), a powiązanie systemu emisji z modułem odpowiedzialnym za
generowanie odpowiednich wykazów, dotyczących tantiem z tytułu praw autorskich i pokrewnych,
spowoduje umieszczenie w takowym wykazie informacji zawierającej wszystkie wymagane dane
z czasem faktycznego wykorzystania włącznie.
i)
2.4

moduł współpracuje ze specjalizowaną klawiaturą umożliwiającą emisję programu

Obsługa newsroomowa.
Rozwiązanie zawiera oprogramowanie realizujące funkcje pracy typu newsroomowego:
1. automatyczny i niezwłoczny import odebranych materiałów dźwiękowych IAR, depesz
agencyjnych IAR i PAP oraz wybranych kanałów RSS, z zachowaniem poprawnego
rozpoznawania tagów (pól opisowych) i pełnej poprawności transkodowania znaków
narodowych-diakrytycznych przede wszystkim PAP i IAR,

2. dostęp do tekstowych depesz agencyjnych IAR, PAP i RSS-ów oraz materiałów dźwiękowych
z IAR - z dowolnego stanowiska z redakcyjną licencją Systemu emisyjno-produkcyjnego i w
głównym oknie aplikacji newsroomowej - bez konieczności otwierania innych okien czy innych
modułów Systemu,
3. możliwość wyświetlania i dowolnego sortowania listy depesz agencyjnych z zadanego okresu
(np. bieżącego dnia lub tygodnia) wraz z tytułami, datami i godzinami odebrania depesz,
źródłami (IAR/PAP/RSS-y), kategoriami (resorty PAP, np. BIZ, GOS, KUL itd.) oraz
priorytetami PAP (1-5),
4. możliwość ręcznego wyszukiwania depesz agencyjnych po wszystkich wybranych przez
użytkownika polach opisu, a także pełnym tekstem (w treści depesz),
5. możliwość tworzenia personalizowanych filtrów (np. w formie zakładek) do wyszukiwania
tekstowych depesz agencyjnych i własnych materiałów produkowanych w rozgłośni według
dowolnych kryteriów (wszelkich dostępnych przy wyszukiwaniu ręcznym),
6. automatyczna aktualizacja listy depesz agencyjnych oraz materiałów własnych rozgłośni przy
każdym wyszukiwaniu ręcznym oraz wyszukiwaniu z użyciem dowolnego filtru,
7. wygodna i wydajna edycja informacji tekstowych, elementów złożonych i niezależnych
materiałów dźwiękowych (edytor opisano w module Montaż),
8. możliwość zapisu informacji jako niezależna pozycja tekstowa, jako element złożony (tekst
przeplatany materiałami dźwiękowymi) i możliwość zapisu niezależnego materiału
dźwiękowego,
9. możliwość przeredagowywania odebranych tekstowych depesz agencyjnych oraz materiałów
tekstowych, dźwiękowych i złożonych, również wielokrotnego przeredagowywania (np. reedycji
informacji z godziny na godzinę),
10. możliwość wstawiania wykreowanych materiałów (w tym złożonych) wprost na listę emisyjną
oraz do Schowków emisyjnych każdego studia,
11. możliwość czytania treści informacji z ekranów w studiach emisyjnych,
12. widoczne informacje złożone (graficznie pokazane w których miejscach tekstu emitowane
będą konkretne materiały dźwiękowe),
13. konfigurowalne z konta o uprawnieniach administracyjnych czasy automatycznego kasowania
starych depesz agencyjnych i towarzyszących im dźwięków (IAR).
2.5 Obsługa muzyki ( planowanie emisji muzyki i rotacja)
Oprogramowanie posiada następującą funkcjonalność dla wszystkich stanowisk redakcyjnych:
a) tworzenie i edycja wielodostępnej bazy danych muzyki, zawierającej dane umożliwiające
funkcjonowanie oprogramowania rotacji muzyki (dostęp do utworów muzycznych i ich wszelkich
metadanych musi być możliwy z każdego stanowiska z podstawową licencją Systemu),
b) definiowanie przez użytkownika złożonych zasad rotacji muzyki,
c) generowanie propozycji wypełnienia muzycznej play-listy na podstawie założeń rotacji z
możliwością ręcznej edycji tak powstałej listy,

d) eksport play-listy do listy emisyjnej (możliwość generowania play-list obejmujących wybrany
okres doby - niekoniecznie całą, system musi samoczynnie ustawiać te dane chronologicznie
zgodnie z założeniami play-list, w listę emisyjną również w przypadku eksportowania takich
play-list w innej kolejności, bądź ich aktualizacji na stanowisku producenta),
e) edycja rozmieszczenia muzyki na liście emisyjnej w konkretnym dniu i ramówce,
f) możliwość odsłuchu i obróbki plików dźwiękowych.
Oprogramowanie posiada następującą funkcjonalność dla stanowiska rotacja muzyczna:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

możliwość pracy jako moduł niezależny od d’accorda,
integracja z systemem planowania d’accord.daily.schedule,
możliwość tworzenia wielu list rotacji równolegle,
możliwość różnego opisania tytułu np. wolny , szybki czy bardzo szybki w zależności ot tego do
jakiego programu ten tytuł należy. Przykład: ten sam tytuł muzyczny ze względu na swoje
tempo może być w programie o profilu Chilloutowym tytułem szybkim, a w programie o profilu
Dance tytułem wolnym,
możliwość tworzenia raportów z rotowania i wizualizacja ich w formie wykresów graficznych,
opcja dobrania tytułu za pomocą wybicia potrzebnego tempa myszką,
interfejs w systemie doc, możliwość wypięcia elementów interfejsu np. na drugi monitor. Praca
na dwóch lub więcej monitorach,
przejęcia polityk rotacji z systemu d’accord.radio suite.

2.6 Tworzenie archiwum.
Funkcje modułu umożliwiają:


możliwość odsłuchu przechowywanych w archiwum plików dźwiękowych oraz edycji ich
opisów,



możliwość pobierania plików dźwiękowych i tekstowych na stacje robocze.

2.7 Obsługa reklam i autopromocji.
Strony ustalają, że dla obsługi reklam i autopromocji należy zastosować „System planowania i
rozliczania reklamy Mediacom”, oferowany przez Firmę Komputerową MEDIACOM Marek Bojarski ul.
Stachiewicza 35/113, 31-328 Kraków. Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie Mediacom.
Oprogramowanie Mediacom winno zostać przez Wykonawcę zintegrowane z systemem emisyjnoprodukcyjnym umożliwiając z poziomu Mediacom obsadzania elementów tj. reklamy, promosy i
bramki w ramówce systemu emisyjno-produkcyjnego.
2.8 Administracja systemem emisyjno-produkcyjnym:
a) System posiada możliwość stworzenia co najmniej 1000 użytkowników o niezależnych
uprawnieniach.
b) System posiada prosty w obsłudze interfejs administratora, umożliwiający skuteczne zarządzanie,
tworzenie użytkowników, tworzenie grup użytkowników, szablonów uprawnień dla grup oraz
użytkowników. system pozwala na zarządzanie na poziomie grup/ról i przydzielania do grup.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy TIiA.215.06.2017

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa oferenta ..................................................................................
Adres oferenta ...................................................................................
Numer telefonu ................................ Numer fax. ...............................
OFERTA CENOWA DLA RADIA BIAŁYSTOK
NA USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO
DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

Oferujemy przedmiot zamówienia: aktualizacja i rozszerzenie oprogramowania systemu komputerowego
do produkcji i obsługi programu radiowego za cenę:
netto : ..................... zł (słownie netto : ............................................................ złotych),
brutto : ..................... zł (słownie brutto: ............................................................. złotych).
w tym VAT : ........................................................
Oferujemy przedmiot zamówienia: świadczenie usług opieki serwisowej, stałe wsparcie, konserwacja
i aktualizacja przez producenta bądź certyfikowanego partnera producenta oprogramowania systemu
emisyjno-produkcyjnego przez okres 24 miesięcy po upływie gwarancji za cenę:
netto : ..................... zł (słownie netto : ............................................................ złotych),
brutto : ..................... zł (słownie brutto: ............................................................. złotych).
w tym VAT : ........................................................
Łączna kwota za całość zamówienia wynosi:
netto : ..................... zł (słownie netto : ............................................................ złotych),
brutto : ..................... zł (słownie brutto: ............................................................. złotych).
w tym VAT : ........................................................
Podana cena za przedmiot zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
1.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń

oraz

zdobyliśmy wszystkie

niezbędne nam

przygotowania oferty,
2. Warunki gwarancji: .....................................................................miesięcy.

informacje do

3. Termin wykonania umowy …………………………………………… .
4. Niniejszym oświadczamy, że zapewniamy serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wszystkich podwykonawców, w tym podmioty, na których
zdolnościach będzie polegał w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
7. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem
bez zastrzeżeń tych warunków, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania firmy.
9. Integralną część naszej oferty stanowią następujące Załącznikami :
-

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

-

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

-

………………

Pieczęć firmowa
.........................................................

Podpis
......................................
(upełnomocniony przedstawiciel oferenta)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy TIiA.215.06.2017

Zamawiający:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
Ul. Świerkowa 1; 15-328 Białystok
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację i rozszerzenie oprogramowania systemu
komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego, prowadzonego przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię
w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w
której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w
następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Zamawiający:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
Ul. Świerkowa 1; 15-328 Białystok
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na aktualizację i rozszerzenie oprogramowania
systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego, prowadzonego przez Polskie Radio – Regionalna

Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

……………………………………………………………………..….……

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy TIiA.215.06.2017
…......................….........................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na aktualizację i rozszerzenie

oprogramowania systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego
w imieniu
………………………………………………………………………………………………………………
...................…................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej;*
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) wraz z następującymi podmiotami:*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy TIiA.215.06.2017

Istotne postanowienia Umowy
Umowa zawarta w dniu …………… 2018 roku w Białymstoku
pomiędzy:
Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Białymstoku „Radio Białystok” Spółką Akcyjną
z siedzibą w Białymstoku (15-328) przy ul. Świerkowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000037873, z kapitałem zakładowym 783 300,00 zł wpłaconym w
całości, REGON: 050252837, NIP: 542-00-03-367, reprezentowaną przez:
Wojciecha Straszyńskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………….. – ………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanym dalej Przedmiotem Zamówienia) jest:
1.1 upgrade oprogramowania D’accord radio suite wersja redakcyjna na 23 stanowiska
redakcyjne, do najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski, w polskiej
wersji językowej wraz z licencją bezterminową na użytkowanie oprogramowania,
1.2 upgrade oprogramowania D’accord radio suite wersja studyjna na 2 stanowiska emisyjne
do najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji językowej
wraz licencją bezterminową na użytkowanie oprogramowania,
1.3 zakup oprogramowania rotacja muzyczna …………….w najnowszej wersji producenta
przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji językowej, wraz z licencję bezterminową
na użytkowanie oprogramowania kompatybilną z oprogramowaniem D’accord radio suite,
1.4 zakup 5 licencji redakcyjnych do produkcji programu radiowego ………………………….
W najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski, w polskiej wersji językowej
wraz z licencją bezterminową na użytkowanie oprogramowania kompatybilne
z oprogramowaniem D’accord radio suite,
1.5 zakup 1 licencji emisyjnej w najnowszej wersji producenta przewidzianej na rynek polski,
w polskiej wersji językowej wraz z licencją bezterminową na użytkowanie oprogramowania
kompatybilnej z oprogramowaniem D’accord radio suite,
1.6 dostawa dedykowanej klawiatury emisyjnej,
1.7 instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu po upgrade,
1.8 wykonanie dokumentacji technicznej,
1.9 szkolenie 3 administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
Systemu.
2. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanym dalej Przedmiotem Zamówienia) jest również
świadczenie usług opieki serwisowej, stałe wsparcie, konserwacja i aktualizacja przez
producenta bądź certyfikowanego partnera producenta oprogramowania systemu emisyjnoprodukcyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla umowy serwisowej.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca udziela nieograniczonych w czasie i przestrzeni licencji na Oprogramowanie
stanowiące Przedmiot Zamówienia. Wykonawca niebędący właścicielem majątkowych
praw autorskich do programów wchodzących w skład Oprogramowania, jest zobowiązany
przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy z producentem lub legalnym dystrybutorem tych
programów, uprawniające Wykonawcę do udzielenia licencji lub udzielenia sublicencji
na programy w zakresie, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1. Również w przypadku tzw.
licencji shrink-wrap („pudełkowych”, „celofanowych”) Wykonawca powinien przekazać
dokumenty potwierdzające legalne nabycie egzemplarza programu wraz z
podporządkowaną temu nabyciu, udzieloną przez producenta programu licencją.
Zamawiający nie odpowiada materialnie i formalnie w przypadku zgłoszenia ewentualnych
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych
a szczególności: patentów, licencji, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku
z użytkowaniem oprogramowania. W przypadku zgłoszenia uzasadnionych roszczeń przez
jakakolwiek osobę trzecią z tytułu naruszenia przez Zamawiającego przysługujących jej
praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić
te roszczenia oraz związane z nimi dodatkowe koszty we własnym zakresie. Ponadto
Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia, na swój koszt i po wezwaniu przez
Zamawiającego, sąd lub inny uprawniony organ, do toczącego się w tym zakresie
postępowania sądowego lub pozasądowego
Udzielone licencje obejmują prawo do korzystania z Oprogramowania na następujących
polach eksploatacji:
- wprowadzenie do pamięci komputerów systemu komputerowego do produkcji i obsługi
programu radiowego,
- sporządzenie kopii zapasowej każdego z programów.
Wszelkie uzgodnienia z Wykonawcą, dotyczące realizacji zamówienia, o którym mowa
w Załączniku nr 1 do Umowy, będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego.
Wszystkie ceny i wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie (instruktaż) 3 administratorów w zakresie
wynikającym z upgrade'u systemu dostarczonego oprogramowania (8 godzin).
Kwalifikacje
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie
i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do zrealizowania umowy oraz zobowiązuje
się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego
rodzaju.
Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy w całości lub w części innym podmiotom
po uzgodnieniu z Zamawiającym i pisemnej akceptacji przez Zamawiającego wskazanego
Podwykonawcy oraz zakresu, w jakim niniejsza umowa miałaby być realizowana przez
danego Podwykonawcę. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom
wykonania umowy w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania.
Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby lub podmioty, którymi będzie się posługiwał
przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia, w tym podmioty wskazane w ust. 2
niniejszego paragrafu, będą posiadały wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie
wymagane dla prawidłowego i kompletnego zrealizowania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, o których
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Gwarancja
§3
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ..…-miesięcznej gwarancji na prawidłowe
funkcjonowanie dostarczonego oprogramowania i sprzętu. Termin obowiązywania
gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.

Gwarancją objęte są wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas
eksploatacji, powstałe w czasie poprawnego używania wynikające z przyczyn tkwiących w
kodzie źródłowym oprogramowania. Przez usterki i wady rozumie się nieprawidłowości
działania, które:
1.
uniemożliwiają eksploatację oprogramowania i sprzętu,
2.
powodują pełną lub częściową utratę funkcjonalności,
3.
powodują brak możliwości prawidłowego zapisu wprowadzanych danych jak
również utratę lub uszkodzenie zapisanych danych wywołane nieprawidłowym działaniem
oprogramowania i sprzętu.

3.

Upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą dokonywać zgłoszeń o awariach
i nieprawidłowościach zaistniałych w działaniu sprzętu i oprogramowania bez ograniczeń
czasowych (24 h na dobę, 7 dni w tygodniu), telefonicznie, faksem na numer ……………..
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………… lub poprzez dedykowany interfejs
www.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego i niezwłocznego usunięcia stwierdzonych
wad i usterek, o których mowa w ust. 2. Naprawy mogą być wykonywane zdalnie z
wykorzystaniem łącza internetowego.

5.

Gwarancją nie są objęte awarie powstałe na skutek:
a)
nieprawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu przez Zamawiającego,
a w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych zmian w jego konfiguracji,
b)
działania osób trzecich lub wirusów komputerowych,
c)
włamań hakerskich,
d)
awarii sprzętu komputerowego Zamawiającego koniecznego do prawidłowego działania
systemu operacyjnego,
e)
awarii łącz internetowych.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie oprogramowania mogą być usunięte przez Wykonawcę odpłatnie, po ustaleniu
warunków naprawy.
Opieka serwisowa
§4

1.

2.

3.

Wykonawca zapewni opiekę serwisową przez okres dwudziestu czterech miesięcy
od trzynastego miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z brzmieniem
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla umowy serwisowej (Załącznik nr 1).
Upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą dokonywać zgłoszeń o awariach
i nieprawidłowościach zaistniałych w działaniu sprzętu i oprogramowania bez ograniczeń
czasowych (24 h na dobę, 7 dni w tygodniu), telefonicznie, faksem na numer ……………..
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………… lub poprzez dedykowany interfejs
www.
W okresie trwania opieki serwisowej, wszystkie błędy w funkcjonowaniu i eksploatacji
Przedmiotu Zamówienia usuwane będą przez Wykonawcę bez dodatkowego
wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do Umowy Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia dla umowy serwisowej.

Wszelkie koszty związane z ich usunięciem np. koszty dojazdu ekipy serwisowej itp.
pokrywać będzie Wykonawca i nie będzie mu przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie
(w szczególności pieniężne) względem Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Poufność
§5
Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne w tym
tajemnice handlowe drugiej Strony, poznane w wyniku wzajemnej współpracy.
Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich
pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do niewykorzystania
informacji poufnych do celów nie związanych z należytym wykonaniem umowy.
Na potrzeby niniejszej Umowy terminem „informacje poufne” określa się wszelkie
informacje zastrzeżone przez Strony jako informacje poufne. Informacje określone przez
Wykonawcę jako poufne muszą odpowiadać definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018
r., poz. 419) lub innym przepisom prawa.
W rozumieniu niniejszej Umowy nie stanowią informacji poufnych informacje, które:
1) są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie
zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron;
2) zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu lub korzystania z informacji
poufnych ujawnionych przez drugą Stronę;
3) już znane są stronie otrzymującej informacje poufne i Strona ta nie jest zobowiązana
do zachowania ich w poufności na podstawie innej umowy obowiązującej między
Stronami;
4) są zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony
ujawniającej informacje;
5) zostaną przekazane Stronie otrzymującej informacje poufne, przez osobę fizyczną lub
prawną nie będącą stroną Umowy, zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając
postanowień niniejszej umowy.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w pozostałych częściach
Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
W sytuacji uzyskania informacji poufnych Strona otrzymująca zobowiązuje się do:
1) wykorzystania takich informacji wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, a tym
samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu;
2) zachowania poufności wszystkich informacji poufnych;
3) nieujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Informacje poufne mogą zostać ujawnione:
1) tym członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub
doradcom Strony otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się
i wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji Umowy;
2) na zgodne z prawem żądanie sądów i organów administracji, w zakresie objętym tym
żądaniem.
W razie uzyskania informacji przez Stronę otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie informacji
poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona otrzymująca
zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Strony ujawniającej o tym fakcie oraz
do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej
współpracy ze stroną ujawniającą na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego paragrafu umowy wiążą strony w czasie
obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres 3 lat po jej ustaniu (wygaśnięciu,
wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy). Jednakże w zakresie danych
osobowych obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

Termin realizacji zamówienia
§6
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Strony ustalają że:
a) rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w dniu ….... 2018r.
b) zakończenie wykonania umowy wg. § 1 ust. 1 nastąpi w dniu …… 2018r.
c) czas trwania umowy serwisowej …………………………………..
Terminy wykonania umowy mogą ulec zmianie w przypadku przerw w jej wykonaniu
powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Przyczyny te winny być
udokumentowane.
Definicje i czasy reakcji na określone typy zgłoszeń
§7
Wykonawca zapewni w czasie trwania opieki serwisowej stałe wsparcie, konserwację
i aktualizację oprogramowania systemu emisyjno-produkcyjnego, zgodnie z brzmieniem
Załącznika nr 1 do niniejszej umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla opieki
serwisowej.
Zgłoszenia mogą dotyczyć wszystkich obszarów oprogramowania związanego bezpośrednio
z systemem emisyjno-produkcyjnym, oraz wszystkich elementów z którymi system
emisyjny jest zintegrowany (np.: edytory dźwięku LAWO – EasyTrack/MultiTrack,
oprogramowanie do sprzedaży czasu antenowego – Mediacom, moduł/oprogramowanie do
raportowania JH, moduł/oprogramowanie do rotacji, moduł/oprogramowanie do archiwum z
interfejsem edytorów, interfejsy RDS).
Definicje umowne:
1) Przypadek nagły – błędy uniemożliwiające pracę.
Brak możliwości użycia istotnej części oprogramowania emisyjno-produkcyjnego, takiej jak
część emisyjna, edytory, planowanie emisji, dostęp do bazy nagrań, obsługa newsroomowa.
a) Czas na usunięcie błędów lub czas na zastosowanie rozwiązania zastępczego: do
8 godzin od zgłoszenia.
b) Czas na usunięcie błędów od momentu zastosowania rozwiązania zastępczego:
2 tygodnie.
2) Tryb pilny – błędy utrudniające pracę.
Problemy z systemem, które utrudniają korzystanie z oprogramowania, ale nie
uniemożliwiają pracy np. krótkotrwałe awarie bez utraty danych, błędne wyniki, brakujące
funkcje, które dla normalnego trybu pracy nie są konieczne, ich zastosowanie może być
przesunięte na czas późniejszy lub mogą być zastąpione innymi funkcjami.
a) Czas na usunięcie błędów lub czas na zastosowanie rozwiązania zastępczego:
do 2 dni roboczych.
b) Czas na usunięcie błędów od momentu zastosowania rozwiązania zastępczego:
4 tygodnie.
3) Tryb normalny – błędy, które ani nie uniemożliwiają pracy ani jej nie utrudniają.
Drobne problemy z aplikacjami, formatkami, luki w tłumaczeniu na język polski,
niekompletność dokumentacji itd., rekonfiguracja systemu na życzenie Zamawiającego.
Czas na usunięcie błędu: do 12 tygodni od zgłoszenia.
Rozwiązanie zastępcze „tzw. workaround” – nie docelowe, funkcjonujące przez
określony czas, stosowane tylko w przypadku braku możliwości usunięcia błędów
w systemie emisyjno-produkcyjnym. To rozwiązanie musi zapewnić, wyłącznie
w oparciu o elementy systemu emisyjno-produkcyjnego, produkcję i emisję w taki
sposób aby dla słuchacza wystąpienie błędów nie było słyszalne.
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Wynagrodzenie
§8
Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy
Zamawiający zapłaci kwotę netto ……………..,00 PLN (słownie: …………………złotych
00/100 groszy) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23% w wysokości ………….PLN
(słownie: ……………………………………………….), co stanowi cenę brutto
…………….. PLN (słownie: …………….),
Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy
Zamawiający zapłaci miesięczną kwotę usługi wsparcia, konserwacji i aktualizacji systemu
emisyjno-produkcyjnego ……………… PLN (słownie: ……………….), stawka podatku
VAT
23%
w
wysokości
…………………
PLN
(słownie: ……………………………………………), cena brutto usługi wsparcia,
konserwacji i aktualizacji systemu emisyjno-produkcyjnego ……………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………….).
Cena za wykonanie usługi wsparcia, konserwacji i aktualizacji o której mowa w ust. 2 powyżej,
w pierwszym miesiącu, będzie ustalona proporcjonalnie do ilości dni realizowanej umowy.
Cena Przedmiotu Zamówienia obejmuje wszelkie podatki, opłaty oraz wartość
niezbędnych materiałów i usług do wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Sposób płatności
§9
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia określony w § 1 ust 1, nastąpi w terminie
30 dni od otrzymania faktury VAT.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, określony w § 1 ust 2 nastąpi
na podstawie jednakowych dwudziestu czterech faktur VAT, wystawionych przez
Wykonawcę po zakończeniu miesiąca realizowanej umowy z tytułu usługi serwisowej,
płatnych w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej
każdej faktury VAT.

Kary umowne
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 20,0 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za opóźnienie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminu, o którym mowa
w § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) umowy w wysokości 1% wartości brutto określonej w § 8 ust. 1
umowy za każdą godzinę opóźnienia;
3) za opóźnienie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminu, o którym mowa w
§ 7 ust. 3 pkt 1 lit b) umowy w wysokości 2% wartości brutto określonej w § 8 ust. 1
umowy za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminu, o którym mowa
w § 7 ust. 3 pkt 2 lit a) b) umowy, w wysokości 1 % wartości brutto określonej w § 8
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
5) za opóźnienie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminu, o którym mowa
w § 7 ust. 3 pkt 3 umowy, w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 8 ust. 1
za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Zamawiającego, w wysokości 20,0 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem brzmienia § 11 ust. 1 i 2 umowy.
3. W przypadku, opóźnienia względem terminów określonych w § 7 ust. 3, pkt. 1 lit. a), b),
pkt. 2 lit. a), b) oraz pkt. 3, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie przypadające
za miesięczną usługę serwisową w pełnej wysokości określonej w § 8 ust. 2 umowy. Kwota
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przysługująca Wykonawcy za miesięczną usługę serwisową pomniejszona zostanie o liczbę
godzin lub dni do czasu usunięcia błędu lub zastosowania rozwiązania zastępczego.
Strony ustalają, że wysokość kar umownych określonych w § 10 ust. 1 pkt 2 – 5 w okresie
gwarancyjnym, nie mogą przekroczyć 25% wartości brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy.
Zapłata kary może nastąpić przez potrącenie z faktur wystawianych przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
ponad kwoty naliczonych kar umownych.

Zmiany umowy
§ 11
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1
nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez
naliczania kar umownych.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużającego
się niniejszego postępowania powodującego, że umowa między Zamawiającym, a wyłonionym
w postępowaniu Wykonawcą, nie zostanie podpisana do dnia …………………… roku.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do Przedmiotu
Zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia
postępowania, m. in. w sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych
Zamawiającego wpływających na zakres Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m. in. zmiany
podatku VAT.
Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, tj. m.in. w sytuacji
niepodjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu
Zamówienia lub wykonywania Przedmiotu Zamówienia w sposób sprzeczny z
postanowieniami umowy w terminie 3 dni, od chwili powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących powody odstąpienia od umowy.
Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu.

Dane kontaktowe
§ 12
Do bezpośrednich, bieżących uzgodnień trybu realizacji niniejszej umowy, bez prawa zaciągania
zobowiązań, z prawem do podpisywania protokołów odbioru, strony upoważniają:
1) ze strony Zamawiającego:


2) ze strony Wykonawcy:


Postanowienia końcowe
§ 13
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Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, jest dopuszczalny tylko za zgodą
Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia,
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze
zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla umowy serwisowej wraz
z załącznikiem,
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

