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Obs uga i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego

ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDA SKU
80-778 Gda sk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek  bankowy: Polska Kasa Opieki S. A. o / Gda sk  Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795

www.zdw-gdansk.pl  email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na:

Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego

o warto ci poni ej 200 000 euro

Zatwierdzi :
Z-ca Dyrektora Zarz du

       Dróg Wojewódzkich w Gda sku
               ds. Utrzymania Dróg
             Zdzis aw Jab onowski
………………………………………….

(podpis Kierownika Zamawiaj cego
lub jego pe nomocnika)

Gda sk, dnia 08.08.2013 r.

http://www.zdw-gdansk.pl
mailto:sekretariat@zdw-gdansk.pl
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdzia  I: Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdzia  II: wiadczenia Wykonawcy:

Za cznik nr 1: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

Za cznik nr 2: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o przynale no ci b  braku
przynale no ci do grupy kapita owej;

Za cznik nr 3: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u
w post powaniu;

Za cznik nr 4: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o do wiadczeniu;
 Za cznik nr 5: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym.

Rozdzia  III: Formularz Oferty wraz z za cznikiem:
Za cznik nr 1: Formularz cenowy.

Rozdzia  IV: Opis przedmiotu zamówienia.

Za cznik nr 1: Lista  osób  pe ni cych  dy ury  w  siedzibie  ZDW  podczas  trwania  umowy
(wzór);

Za cznik nr 2: Protokó  przekazania systemu (wzór);

Za cznik nr 3: Harmonogram (wzór).

Rozdzia  V: Wzór umowy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej tre ci Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacj .
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ROZDZIA  I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1.  Zamawiaj cy.
            Nazwa: ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA SKU

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 – 778 GDA SK
telefon: (58) 32 64 990;  faks: (58)32 64 999;
e-mail: sekretariat@zdw-gdansk.pl; adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl
godziny urz dowania: od 700 do 1500.

2.  Oznaczenie post powania.
Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
39/2013/PN/WZTiA. Wykonawcy zobowi zani s  do powo ywania si  na wy ej podane
oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiaj cym.

3. Tryb post powania.
Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.), zwanej dalej
„ustaw  Pzp”.

4. Przedmiot zamówienia.
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: obs uga i doradztwo w zakresie rozwoju systemu

informatycznego Zarz du Dróg Wojewódzkich w Gda sku i podleg ych Rejonach Dróg
Wojewódzkich, tj. utrzymanie sprawno ci technicznej istniej cej infrastruktury
informatycznej poprzez wspomaganie pracy Specjalisty ds. Informatyzacji oraz obs uga
obszarów wykraczaj cych poza zakres jego obs ugi  a w rezultacie zapewnienie sprawnego
i bezawaryjnego funkcjonowania ca ej infrastruktury informatycznej.

4.2.      Szczegó owe okre lenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdzia ach IV i V
niniejszej SIWZ.

4.3. CPV (Wspólny S ownik Zamówie ): 72.00.00.00-5, 50.32.41.00-3.
4.4. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca wskaza  w ofercie cz ci zamówienia, których

wykonanie powierzy podwykonawcom.
4.5. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.         Termin realizacji zamówienia.
Zamawiaj cy wymaga, aby zamówienie zosta o zrealizowane w terminie: 12 miesi cy
od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udzia u w post powaniu i opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych
warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy niepodlegaj cy wykluczeniu
z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
i spe niaj cy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotycz ce:

6.1.1. posiadania wiedzy i do wiadczenia

mailto:sekretariat@zdw-gdansk.pl
http://www.zdw-gdansk.pl
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1) Wykonawca musi wykaza , e wykona  w okresie ostatnich 3 lat przed up ywem terminu
sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie  us ug
lub us ugi w zakresie wymienionym poni ej:
a)  administrowanie stanowiskami roboczymi sk adaj cymi si  z komputerów, monitorów
i drukarek,
b) administrowanie systemami operacyjnymi i aplikacjami biurowymi u ywanymi w ZDW
na poziomie administratora i administratora domenowego,
c)  administrowanie serwerami i administrowaniu systemami operacyjnymi opartymi
o platformy serwerowe u ywane w ZDW,
d)  administrowanie sieciami informatycznymi na poziomie administratora, a przede
wszystkim konfiguracj  oraz zarz dzaniem urz dzeniami sieciowymi (prze czników)

ywanymi  w  ZDW  w  tym  load  balancing  oraz  routerów  u ywanych  w  ZDW  w  tym
konfiguracj  zabezpiecze  dost pno ci do sieci,
e)  administrowanie systemami obs ugi przetargów publicznych oraz zarz dzanie systemami
CMS opartych na platformie, która jest u ywana na stronie ZDW,
f)  znajomo  i do wiadczenie w zakresie zagadnie  zwi zanych z wykonywaniem kopii
bezpiecze stwa serwerów i obs ug  oprogramowania przeznaczonego do tego celu na
poziomie administratora,
g) znajomo  i do wiadczenie w zakresie funkcjonowania sprz tu komputerowego (przede
wszystkim stacji roboczych i serwerów) i podstawowych urz dze  peryferyjnych oraz
sposobów ich serwisowania na poziomie administratora (sie  sk adaj ca si  z minimum 50
stanowisk komputerowych),
2) Wykonawca musi posiada :
a) Za wiadczenie producenta o posiadaniu znajomo ci obs ugi urz dze  HP i Cisco,
b) Za wiadczenie  producenta o posiadaniu znajomo ci obs ugi mechanizmów
monitorowania WatchScript,
c) Za wiadczenie producenta o posiadaniu znajomo ci obs ugi  skryptów  Edia.pl,
d) Za wiadczenie informuj ce o posiadaniu aktualnego statusu partnerstwa Microsoft:
co najmniej Microsoft Certified Silver Partner.

6.1.2. dysponowania odpowiednim potencja em technicznym
Zamawiaj cy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunku
i za spe nienie tego warunku uzna z enie o wiadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

6.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykaza  dysponowanie minimum 4 osobami, które b  uczestniczy
w realizacji zamówienia,  posiadaj cymi wykszta cenie wy sze informatyczne, a z tych
osób:
1) Co najmniej 1 osoba wskazana do obs ugi - posiada status In yniera na poziomie  Master
ASE ( MASE - Master Accredited Systems Engineer) w dziedzinie sieci komputerowych
HP Procurve oraz certyfikaty ASE i AIS.
2) Co najmniej 1 osoba wspomagaj ca - która musi posiada  uprawnienia do prowadzenia
wdro  i serwisu systemów CMS u ywanych w ZDW.
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3) Co najmniej 1 osoba (Lider) - musi posiada  minimum roczne do wiadczenie
w administrowaniu wskazan  infrastruktur  zastosowan  w ZDW polegaj cych
jednocze nie na:
a)  administrowaniu stanowiskami roboczymi sk adaj cymi si  z komputerów, monitorów
i drukarek,
b) administrowaniu systemami operacyjnymi u ywanymi w ZDW na poziomie
administratora i administratora domenowego
c)  administrowaniu serwerami i administrowaniu systemami operacyjnymi opartymi
o platformy serwerowe u ywane w ZDW,
d)  administrowaniu sieciami informatycznymi na poziomie administratora, a przede
wszystkim konfiguracj  oraz zarz dzaniem urz dzeniami sieciowymi (prze czników)

ywanymi w ZDW w tym load balancing oraz routerów u ywanych w ZDW w tym
konfiguracj  zabezpiecze  dost pno ci do sieci,
e)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie zagadnie  zwi zanych z u ytkowaniem
podstawowych aplikacji biurowych w oparciu o aplikacje u ywane w ZDW,
f)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie zagadnie  zwi zanych z ochron  antywirusow
i centraln  administracj  oprogramowaniem antywirusowym w sieciach lokalnych na
poziomie administratora,
g)  administrowaniu systemami obs ugi przetargów publicznych oraz zarz dzanie systemów
CMS opartych na platformie, która jest u ywana na stronie ZDW,
h)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie zagadnie  zwi zanych z wykonywaniem kopii
bezpiecze stwa serwerów i obs ug  oprogramowania przeznaczonego do tego celu na
poziomie administratora,
i) znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie funkcjonowania sprz tu komputerowego (przede
wszystkim stacji roboczych i serwerów) i podstawowych urz dze  peryferyjnych oraz
sposobów ich serwisowania na poziomie administratora (sie  sk adaj ca si  z minimum 50
stanowisk komputerowych),
j) znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie funkcjonowania innych baz danych w tym Oracle,
SQL, DBF itp.,
k)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie funkcjonowania systemów DOS jak równie
DOSowych systemów bazodanowych w którego sk ad wchodz  program Finansowo-
Ksi gowy, Kadrowy, P acowy i Gospodarka Materia owa u ywane w ZDW,
4) Co najmniej 1 osoba wspomagaj  (wiedza Lidera zespo u) zast puj ca Lidera zespo u
w trakcie usprawiedliwionej nieobecno ci.
Zamawiaj cy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pe nienia funkcji
z  wymienionych  w   poz.  1  -  4,  z  zastrze eniem,  e  nie  mo e  by  przedstawiona  ta  sama
osoba do pe nienia funkcji wymienionych w poz. 3 i 4.

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiaj cy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunku i za
spe nienie tego warunku uzna z enie o wiadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców.
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6.2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia
(spó ki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy posi kuj  si  innymi podmiotami
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

6.2.1. aden z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia nie mo e
podlega  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udzia u
w post powaniu Wykonawcy musz  spe nia cznie.

6.2.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i

dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci
przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.3. Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu b dzie dokonana na podstawie
dokumentów i o wiadcze  wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7. Dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia
Wykonawców z post powania i spe nianie warunków udzia u w post powaniu

7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania powinien on
 ni ej wymienione o wiadczenia i dokumenty:

7.1.1. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania, zgodne
z tre ci  formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (za cznik nr 1).

7.1.2. wiadczenie o przynale no ci b  braku przynale no ci do grupy kapita owej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó n. zm.), zgodne z tre ci  formularza zamieszczonego
w Rozdziale II SIWZ (za cznik nr 2) wraz z list  podmiotów nale cych do tej samej grupy
kapita owej – je eli Wykonawca nale y do grupy kapita owej.

7.1.3. Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.

7.2. Dla oceny spe niania warunków udzia u w niniejszym post powaniu, Wykonawcy powinni
przed  nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

7.2.1 wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, zgodne z tre ci  formularza
zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (za cznik nr 3).

7.2.2 Wykaz wykonanych  g ównych us ug w okresie ostatnich  3 lat przed up ywem terminu
sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie,
potwierdzaj cy spe nienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów - po wiadcze , e zosta y
wykonane nale ycie.
Wykonawca nie ma obowi zku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu
poprzednim, w stosunku do us ug wykonanych na rzecz Zamawiaj cego.
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Zaleca si , aby dla sporz dzenia wykazu Wykonawca pos  si  formularzem zgodnym
z tre ci  za cznika nr 4 do Rozdzia u II („Do wiadczenie”).

7.2.3 Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonaniu zamówienia („Potencja  kadrowy”), na
formularzu zgodnym z tre ci  za cznika nr 5 do Rozdzia u II, wraz z informacjami na
temat zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, kwalifikacji zawodowych i
do wiadczenia, niezb dnych dla wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spe niania
warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców oraz
informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj c spe nienie warunków opisanych w pkt 6.1.1,
6.1.3  niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polega  b dzie na zasobach innych podmiotów
na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiaj cy, w celu oceny, czy
Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami tych podmiotów w stopniu niezb dnym dla
nale ytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek cz cy Wykonawc  z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów, da przed enia wraz z ofert
w odniesieniu do tych podmiotów:
a) pisemnego zobowi zania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których

zobowi zanie b dzie wynika ), do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb dnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

b) dokumentów dotycz cych w szczególno ci zakresu dost pnych Wykonawcy zasobów
tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawc  zasobów tych podmiotów
przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki b dzie czy  Wykonawc
z tymi podmiotami, zakresu i okresu udzia u tych podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia.

Powo anie si  przez Wykonawc  na wiedz  i do wiadczenie innego podmiotu dopuszczalne
jest wy cznie w sytuacji, gdy ten podmiot b dzie uczestniczy  w wykonaniu zamówienia co
najmniej w zakresie wykonania us ug jakimi potwierdzi  spe nienie opisanego w pkt 6.1.1
warunku.

7.3. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 7.1.3. sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci.

7.4. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.,
zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si  tak e osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z one przed w ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. a  powinny by  wystawione nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.

7.6. Dokumenty i o wiadczenie wymagane dla potwierdzenia, e brak jest podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z post powania powinny by  sk adane w formie orygina u lub
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kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc . O wiadczenie
o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu i lista podmiotów nale cych do tej samej
grupy kapita owej albo informacja o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej,
powinno by  z one w oryginale. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym powinny by
sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.

7.7.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.4, kopie dokumentów dotycz cych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s  po wiadczane za zgodno  z orygina em
odpowiednio przez Wykonawc  lub te podmioty.

7.8. W celu potwierdzenia, e brak jest podstaw do wykluczenia i e spe nione s  warunki
udzia u w post powaniu Wykonawcy sk adaj cy wspóln  ofert :
1) wiadczenie wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. oraz dokumenty wymienione w pkt
7.1.3. albo odpowiadaj ce im okre lone w pkt 7.3. i 7.4., powinny by  z one przez
ka dego Wykonawc ;
2) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.4. mog  dotyczy  dowolnego Wykonawcy
spo ród Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert ;
3) wiadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno by  z one w imieniu wszystkich
Wykonawców.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .
8.2. Oferta musi obejmowa  ca  zamówienia.
8.3. Ofert  stanowi wype niony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz

ni ej wymienione dokumenty:
8.3.1. Formularz cenowy na formularzu zgodnym z tre ci  za cznika nr 1 do Rozdzia u III.
8.4. Wraz z ofert  powinny by  z one:
8.4.1. wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7;
8.4.2. Pe nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspó dzia aniu, z której b dzie wynika
przedmiotowe pe nomocnictwo. Pe nomocnik mo e by  ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w post powaniu albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy.

8.4.3. Pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuj ce tak e czynno  potwierdzania za
zgodno  z orygina em dokumentów sk adaj cych si  na ofert  i sk adanych wraz z ofert  -
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z onych wraz z ofert .
Tre  pe nomocnictwa musi jednoznacznie wskazywa  czynno ci, do wykonywania których
pe nomocnik jest upowa niony.

8.4.4. Dowód  wniesienia  wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie ni
pieni dz, Wykonawca winien z  orygina  gwarancji lub por czenia.

8.5.      Oferta, o wiadczenia i dokumenty, dla których Zamawiaj cy okre li  wzory w Rozdzia ach
II i III niniejszej SIWZ, powinny by  sporz dzone zgodnie z tymi wzorami co do tre ci oraz
opisu kolumn i wierszy.

8.6.      Oferta, o wiadczenia i dokumenty powinny by  sporz dzone w formie pisemnej, w j zyku
polskim, w formie zapewniaj cej pe  czytelno  tre ci.
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8.7.     Wszystkie strony oferty wraz z za cznikami zawieraj cymi jak kolwiek tre  powinny by
podpisane lub parafowane przez Wykonawc . Wszelkie zmiany w tre ci oferty
i za czników do oferty, w szczególno ci ka de przerobienie, przekre lenie, uzupe nienie,
nadpisanie, przes oni cie korektorem, etc musz  by  podpisane lub parafowane przez
Wykonawc  - w przeciwnym wypadku nie b  uwzgl dniane.

8.8.      Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny by  z one w oryginale albo kopii
po wiadczonej przez notariusza. Pe nomocnictwa do czone do oferty okre lone w pkt.
8.4.2 i/lub 8.4.3 powinny by  z one w oryginale albo kopii po wiadczonej przez
notariusza.

8.9.      Strony oferty powinny by  trwale ze sob  po czone i kolejno ponumerowane,
z zastrze eniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. W tre ci oferty powinna by  umieszczona
informacja o ilo ci stron.

8.10. W przypadku, gdyby oferta, o wiadczenia lub dokumenty zawiera y informacje, stanowi ce
tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób nie budz cy w tpliwo ci zastrzec, które spo ród zawartych
w ofercie informacji stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. Informacje te powinny by
umieszczone w osobnym wewn trznym opakowaniu, trwale ze sob  po czone
i ponumerowane z zachowaniem ci ci numeracji stron oferty. Nie mog  stanowi
tajemnicy przedsi biorstwa informacje podawane do wiadomo ci podczas otwarcia ofert, tj.
informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu r kojmi i warunków

atno ci zawartych w ofercie.
8.11. Ofert  wraz z o wiadczeniami i dokumentami nale y umie ci  w zamkni tym opakowaniu,

uniemo liwiaj cym odczytanie jego zawarto ci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno by  oznaczone nazw  (firm ) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiaj cego na adres:
ZARZAD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH  W  GDA SKU,  UL.  MOSTOWA  11  A,
80 – 778 GDA SK
oraz opisane:
„Oferta na: Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego”

i
Nie otwiera  przed dniem 26.08. 2013 r., godz. 13.15.

8.12. Wymagania okre lone w pkt 8.9. – 8.11. nie stanowi  o tre ci oferty i ich niespe nienie nie
dzie skutkowa  odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mog ce

wynikn  z niezachowania tych wymaga  b  obci y Wykonawc .
8.13. Przed up ywem terminu sk adania ofert, Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany do z onej

oferty lub wycofa  ofert . O wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by  dor czone Zamawiaj cemu na pi mie, pod rygorem niewa no ci, przed
up ywem terminu sk adania ofert. O wiadczenia powinny by  opakowane i opisane
(w przypadku wycofania oferty bez okre lenia: „Nie otwiera  przed dniem 26.08.2013r.”)
tak jak oferta, a opakowanie powinno zawiera  odpowiednio dodatkowe oznaczenie
wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.

9. Miejsce i termin sk adania ofert.
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9.1. Oferty  winny  by  z one  w  terminie  do 26.08.2013 r., do godziny 13.00. w siedzibie
Zamawiaj cego, pok. 03.

9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiaj cego po terminie sk adania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy niezw ocznie.

10. Opis sposobu porozumiewania si  i udzielania wyja nie  oraz o wiadczenie, czy
Zamawiaj cy zamierza zwo  zebranie Wykonawców.

10.1. Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiaj cy oraz
Wykonawcy b  przekazywa  pisemnie, faksem (nr faksu: 58 320 20 25 lub 58 32 64 999).
Zamawiaj cy wymaga niezw ocznego potwierdzenia przez Wykonawc  pisemnie, faksem
faktu otrzymania ka dej informacji przekazanej w innej formie ni  pisemna, a na danie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

10.2. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z pro  o wyja nienie tre ci SIWZ.
Zamawiaj cy odpowie na zadane pytania niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  2 dni przed
up ywem terminu sk adania ofert, przekazuj c tre  pyta  i wyja nie  Wykonawcom,
którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania róde  zapytania, pod warunkiem, e wniosek
o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia,
w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. Je eli wniosek
o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie
albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania.
Pytania nale y kierowa  na adres: Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku, ul. Mostowa  11
A, 80 – 778 Gda sk.

10.3. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci  niniejszej SIWZ a tre ci  udzielonych
wyja nie , jako obowi zuj  nale y przyj  tre  pisma zawieraj cego pó niejsze

wiadczenie Zamawiaj cego.
10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu sk adania ofert,

zmieni  tre  niniejszej SIWZ. Wyja nienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz zmiany tre ci
niniejszej SIWZ, zostan  zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udost pniana
SIWZ.

10.5. W przypadku dokonania wyja nienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt
10.2. i 10.5., termin sk adania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosków
o wyja nienie SIWZ.

10.6. Zamawiaj cy wyznacza jako osob  uprawnion  do porozumiewania si  z Wykonawcami:
do spraw technicznych –  Dawid Ochab – Specjalista ds. Informatyzacji,
do spraw proceduralnych – Renata Kryszkiewicz – Naczelnik Wydzia u Zamówie
Publicznych.

11. Termin, do którego Wykonawca b dzie zwi zany z on  ofert .
11.1.  Termin  zwi zania  ofert  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  si  wraz  z  up ywem

terminu sk adania ofert.
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11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin
zwi zania ofert , z tym, e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na
przed enie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie d szy ni  60
dni. Odmowa wyra enia zgody na przed enie terminu zwi zania ofert  nie powoduje
utraty wadium.

11.3. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem
nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu
zwi zania ofert  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek
wniesienia nowego wadium lub jego przed enia, dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu
zwi zania ofert  ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Krajow  Izb  Odwo awcz
orzeczenia.

12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty  zostan  otwarte  w  dniu 26.08.2013r., o godzinie 13.15. w  siedzibie
Zamawiaj cego, pokój nr 107.

13. Otwarcie i ocena ofert.
13.1. Zamawiaj cy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert

jest jawne.
13.2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy odczyta nazw  (firm )
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotycz ce ceny
oferty, okresu r kojmi , terminu wykonania zamówienia i warunków p atno ci zawartych
w ofercie.

13.3. Po otwarciu ofert Zamawiaj cy dokona:
13.3.1. oceny spe niania przez Wykonawców warunków udzia u w post powaniu,
13.3.2. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
13.4. Wykonawca jest zobowi zany na danie Zamawiaj cego wykaza  nie pó niej ni  na dzie

sk adania ofert spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z post powania, z powodu przes anek, o których mowa w art. 24 ust. 1
i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym
terminie nie z yli wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów
potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu lub którzy nie z yli
pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia
i dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia
w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne b dzie uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie
Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez
Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu , nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn
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termin sk adania ofert oraz by  z one w sposób okre lony w pkt 10.1, o ile w wezwaniu
Zamawiaj cy nie postanowi inaczej.

13.5. Zamawiaj cy, o ile uzna to za konieczne, wezwie tak e Wykonawców do z enia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyja nie  dotycz cych o wiadcze  lub dokumentów
potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu.

13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  udzielenia przez
Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert.

13.7. Zamawiaj cy poprawi w ofercie:
13.7.1 oczywiste omy ki pisarskie,
13.7.2 oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
13.7.3 inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z niniejsz  Specyfikacj  Istotnych

Warunków Zamówienia, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty
- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

13.8. Zamawiaj cy:
13.8.1. wykluczy Wykonawc  z post powania o ile zajd  wobec tego Wykonawcy okoliczno ci

wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;
13.8.2. odrzuci ka  ofert  w przypadku zaistnienia wobec niej przes anek okre lonych w art. 89

ust. 1 ustawy Pzp.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy stosowa  b dzie

wy cznie kryterium ceny (cena – 100%).
14.2. Je eli zostanie z ona oferta, której wybór prowadzi by do powstania obowi zku

podatkowego zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug
w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug,
który mia by obowi zek wp aci  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

14.3. Je eli nie b dzie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e
zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy

yli te oferty, do z enia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane
w z onych ofertach.

15. Uniewa nienie post powania.
Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w przypadkach okre lonych w art. 93 ust. 1  ustawy
Pzp. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

16. Udzielenie zamówienia.
16.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsz .
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16.2. Zamawiaj cy zawiadomi o wyniku post powania wszystkich Wykonawców, którzy z yli
oferty. Powiadomienie zawiera  b dzie:
(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z post powania z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym wykluczenia,
(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz
(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazw  (firm ) albo imieniem
i nazwiskiem, siedzib  albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego ofert
wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty a tak e
punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn  punktacj ;
(4) termin, okre lony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po up ywie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.
Informacja, o której mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezw ocznie na stronie
internetowej i w miejscu publicznie dost pnym na tablicy og osze  w siedzibie
Zamawiaj cego.

16.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiaj cy wska e miejsce i termin
podpisania umowy zgodnie z zasadami okre lonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

16.4. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyli si  od zawarcia umowy,
Zamawiaj cy b dzie móg  wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki
uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Wymagania dotycz ce wadium.
17.1. Wykonawca jest zobowi zany do wniesienia wadium w wysoko ci: 1 500,00 PLN (s ownie

otych: tysi c pi set 00/100).
17.2. Wadium musi by  wniesione przed up ywem terminu sk adania ofert w nast puj cych

formach, w zale no ci od wyboru Wykonawcy:
a) pieni dzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Bank Polska Kasa Opieki S.A.  Nr 24 1240 6292 1111 0010 4639 3196;
b) por czeniach bankowych;
c) por czeniach pieni nych spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z pó n. zm.).

17.3.   Wadium musi obejmowa  ca y okres zwi zania ofert .
17.4.   Wadium wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy przechowuje na rachunku bankowym.
17.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysoko ci okre lonej w pkt 17.1., w formie lub

formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z post powania.
17.6. Zamawiaj cy zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, którego
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oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze eniem pkt 17.9. Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwróci wadium
niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.7. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa  ofert
przed up ywem terminu sk adania ofert.

17.8. Zamawiaj cy za da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc , któremu zwrócono
wadium niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu
post powania, je eli w wyniku rozstrzygni cia odwo ania oferta tego Wykonawcy zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowi zany b dzie do
wniesienia wadium w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego.

17.9. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu Zamawiaj cy zwróci je wraz z odsetkami
wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc .

17.10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiaj cy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

17.10.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach

okre lonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie si  niemo liwe z przyczyn

le cych po stronie Wykonawcy.
17.10.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie

 dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc  na Formularzu cenowym stanowi cym

za cznik nr 1 do Rozdzia u III niniejszej SIWZ.
18.2. Wykonawca nie mo e samodzielnie wprowadzi  zmian do Formularza cenowego.

Wszystkie b dy ujawnione w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym
Wykonawca winien zg osi  Zamawiaj cemu przed terminem okre lonym w pkt 10.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

18.3. Cena oferty winna obejmowa  ca kowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
równie  wszelkie koszty towarzysz ce wykonaniu, o których mowa w Rozdziale V – Wzór
Umowy.  Koszty  towarzysz ce  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia,  których  w  Formularzu
cenowym nie uj to w odr bnych pozycjach, Wykonawca powinien uj  w cenach
jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu cenowym.

18.4.    Cena oferty powinna by  wyra ona w z otych polskich (PLN).
18.5. Cena oferty, ceny jednostkowe okre lone przez Wykonawc  nie b  zmieniane w toku

realizacji umowy i nie b  podlega y waloryzacji.

19. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.
            Nie wymagane.
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20. Postanowienia dodatkowe.
20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie po uprawomocnieniu si

decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przed  Zamawiaj cemu:
a) Umow  wspó pracy Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert , stwierdzaj  solidarn

odpowiedzialno  wszystkich Wykonawców za realizacj  zamówienia oraz zawieraj ca
upowa nienie dla jednego z Wykonawców do sk adania i przyjmowania o wiadcze
wobec Zamawiaj cego w imieniu wszystkich Wykonawców, a tak e do otrzymywania
nale nych p atno ci.

b) Za wiadczenie producenta o posiadaniu znajomo ci obs ugi urz dze  HP i Cisco,
c) Za wiadczenie  producenta o posiadaniu znajomo ci obs ugi mechanizmów

monitorowania WatchScript,
d) Za wiadczenie producenta o posiadaniu znajomo ci obs ugi  skryptów  Edia.pl,
e) Za wiadczenie informuj ce o posiadaniu aktualnego statusu partnerstwa Microsoft: co

najmniej Microsoft Certified Silver Partner.
f) Dokumenty potwierdzaj ce wy sze wykszta cenie osób wskazanych do realizacji

przedmiotu zamówienia w o wiadczeniu „Potencja  kadrowy”.
g) Za wiadczenie dla co najmniej jednej z osób  wykazanych w o wiadczeniu „Potencja

kadrowy” o posiadaniu statusu In yniera na poziomie Master ASE ( MASE - Master
Accredited Systems Engineer) w dziedzinie sieci komputerowych HP Procurve oraz
certyfikaty ASE i AIS.

h) Certyfikat dla co najmniej jednej z osób wykazanych w o wiadczeniu „Potencja
kadrowy” po wiadczaj cy uprawnienia do prowadzenia wdro  w zarz dzaniu
systemów CMS opartych na platformie Edia.pl.

i) Op acon  polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy,
e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzia alno ci gospodarczej zwi zanej z przedmiotem zamówienia na kwot
nie ni sz  ni  100 000,00 z .

20.2. O terminie na przed enie dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1., Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiaj cego odr bnym pismem.

21. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.
21.1. Wykonawcom i innym podmiotom, rodki ochrony prawnej przys uguj  je eli maj  lub

mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponie li lub mogli ponie
szkod  w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp.

21.2. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno ci
Zamawiaj cego podj tej w niniejszym post powaniu lub zaniechaniu czynno ci, do
której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy Pzp.

21.3. rodki ochrony prawnej przys uguj  równie  organizacjom zrzeszaj cym Wykonawców,
wpisanym na list  organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej,
prowadzon  przez Prezesa Urz du Zamówie  Publicznych pod warunkiem e dotycz
og oszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.4. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu,
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2) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwo uj cego.

21.5. Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci
Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je li zosta a przes ana faksem
lub drog  elektroniczn  albo w terminie 10 dni je li zosta a przes ana w inny sposób.

21.6 Odwo anie dotycz ce tre ci og oszenia wnosi si  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych, a postanowie  SIWZ – w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

21.7 Odwo ania inne ni  okre lone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi si  w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi
wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

21.8 Je eli Zamawiaj cy, mimo takiego obowi zku nie przes  Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwo anie wnosi si  nie pó niej ni :
a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych
og oszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesi c od dnia zawarcia umowy, je eli Zamawiaj cy nie zamie ci  w Biuletynie
Zamówie  Publicznych og oszenia o udzieleniu zamówienia;

21.9 Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa
Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno ci podj tej przez niego
lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy Pzp, na
które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

21.10 W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji, o której mowa w pkt 21.9.
Zamawiaj cy powtarza czynno  albo dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c
o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynno ci. Na
czynno ci wymienione w zdaniu poprzednim nie przys uguje odwo anie,
z zastrze eniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

21.11 Odwo anie wnosi si  do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej (KIO) w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

21.12 Odwo anie powinno:
a. wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si

niezgodno  z przepisami ustawy Pzp;
b. okre la danie odwo uj cego;
c. zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne

i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
21.13 Odwo anie podlega rozpoznaniu, je eli:

a. nie zawiera braków formalnych z zastrze eniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,
b. uiszczono wpis.

21.14 Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do
wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed
up ywem tego terminu. Domniemywa si , i  Zamawiaj cy móg  zapozna  si  z tre ci
odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia, je eli przes anie jego kopii
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nast pi o przed up ywem terminu do jego wniesienia za pomoc  faksu lub drog
elektroniczn .

21.15 Wykonawca mo e zg osi  przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania od Zamawiaj cego kopii odwo ania, wskazuj c stron , do której
przyst puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony, do której
przyst puje. Wykonawcy staj  si  uczestnikami post powania odwo awczego, je li maj
interes w tym, aby odwo anie zosta o rozstrzygni te na korzy  jednej ze stron.

21.16 Zg oszenie przyst pienia do post powania odwo awczego Wykonawca dor cza
Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopi  przesy a si  Zamawiaj cemu oraz Wykonawcy wnosz cemu
odwo anie.

21.17 Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi  opozycj  przeciw przyst pieniu innego
Wykonawcy nie pó niej ni  do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzgl dni opozycj , je li
zg aszaj cy opozycj  uprawdopodobni, e Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygni cia na korzy  strony, do której przyst pi ; w przeciwnym razie KIO oddali
opozycj . Na postanowienie o uwzgl dnieniu lub oddaleniu opozycji nie przys uguje
skarga.

21.18 Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog  pozostawa
w sprzeczno ci z czynno ciami i o wiadczeniami strony, do której przyst pi ,
z zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez
uczestnika, który przyst pi  do post powania po stronie Zamawiaj cego.

21.19 Odwo uj cy oraz Wykonawca wezwany do przyst pienia do post powania
odwo awczego nie mog  nast pnie korzysta  ze rodków ochrony prawnej wobec
czynno ci Zamawiaj cego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub s du albo na
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

21.20 KIO rozstrzyga odwo anie na zasadach okre lonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
21.21 Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez s d jego wykonalno ci, ma moc prawn  na

równi z wyrokiem s du.
21.22 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje

skarga do s du zgodnie z rozdzia em 3 Dzia u VI ustawy Pzp.
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ROZDZIA  II

WIADCZENIA WYKONAWCY
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ZA CZNIK NR 1
do Rozdzia u II

MY NI EJ PODPISANI
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego wiadczamy, e nie
podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

Uwaga: niniejsze o wiadczenie sk ada ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si    o udzielenie
zamówienia.

__________________ dnia __. __.2013 r.

______________________________

              (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

WIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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ZA CZNIK NR 2
do Rozdzia u II

MY NI EJ PODPISANI
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego wiadczamy, e:

nie nale ymy do grupy kapita owej.*
nale ymy do grupy kapita owej i w za czeniu sk adamy list  podmiotów nale cych do tej samej
grupy kapita owej. *

Uwaga: niniejsze o wiadczenie sk ada ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __. __.2013 r.

______________________________

               (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

* niepotrzebne skre li

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

WIADCZENIE
na podstawie art. 26 ust. 2d w zwi zku z art. 24 ust. 2 pkt

5 ustawy Pzp o przynale no ci b  braku
przynale no ci do grupy kapita owej
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ZA CZNIK NR 3
do Rozdzia u II

MY NI EJ PODPISAN
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego wiadczamy,
e spe niamy warunki udzia u w post powaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __. __.2013 r.

______________________________

               (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

WIADCZENIE
o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu ,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
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ZA CZNIK NR 4
do Rozdzia u II

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego

wiadczamy, e wykonali my w ci gu ostatnich  3 lat przed up ywem terminu sk adania ofert
nast puj ce zamówienia odpowiadaj ce wymaganiom Zamawiaj cego:
1)

Nazwa Wykonawcy
lub podmiotu
wykazuj cego

do wiadczenie*

Nazwa i adres
Zamawiaj cego

Informacje pozwalaj ce na ocen
warunków okre lonych w pkt 6.1.1.

Instrukcji dla Wykonawców
(zakres wykonywanych czynno ci)

Czas realizacji
pocz tek

koniec
(data)

1 2 3 4

2)
wiadczamy, e posiadamy za wiadczenia okre lone w pkt. 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców, tj.:

1
2
3
4
Uwaga: Za czy  dowody potwierdzaj ce e zamówienia wymienione w tabeli zosta y wykonane
nale ycie.

wiadczamy, e podmioty wymienione w poz. ………., na których do wiadczeniu polegamy
wykazuj c spe nienie warunku okre lonego w pkt  6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców, b
uczestniczy  w wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie czego za czamy w odniesieniu do tych
podmiotów o wiadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skre la lub usuwa, je eli w kol. 1 tabeli o wiadczy, e wymieniane w tabeli zamówienia zosta y przez
niego (poszczególnych cz onków konsorcjum) wykonane.

__________________ dnia __.__.2013r.
                                                                              ___________________________

                                                            (podpis Wykonawcy/Pe nomocnika)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

DO WIADCZENIE
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                                                                                                         ZA CZNIK NR 5
do Rozdzia u II

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Obs ug  i doradztwo
w zakresie rozwoju systemu informatycznego wiadczamy, e nast puj ce osoby b  uczestniczy  w realizacji niniejszego zamówienia:

L.p. NAZWISKO I IMI FUNKCJA WYKSZTA CENIE/KWALIFIKACJE/DO WIADCZENIE
(Informacje pozwalaj ce na ocen  warunków okre lonych w pkt

6.1.3. Instrukcji dla Wykonawców)
1 2 3 4

1.
Osoba wskazana do obs ugi

2. Osoba wskazana do obs ugi

3. Lider

4. Osoba wspomagaj  Lidera zespo u oraz go zast puj ca
w trakcie usprawiedliwionej nieobecno ci.

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJA  KADROWY
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Zamawiaj cy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pe nienia funkcji  z wymienionych w  poz. 1 - 4 tabeli, z zastrze eniem, e nie mo e by
przedstawiona ta sama osoba do pe nienia funkcji wymienionych w poz. 3 i 4 tabeli.
wiadczamy, e osoby wymienione w poz. ............... wykazu b  nam oddane do dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego

zamówienia, na potwierdzenie czego za czamy w odniesieniu do tych podmiotów o wiadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. lit. a) i b) Instrukcji
dla Wykonawców.*.

*Wykonawca skre la lub usuwa, je eli go nie dotyczy.

__________________ dnia __.__.2013 r.
__________________________________

               (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)
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ROZDZIA  III

FORMULARZ OFERTY
WRAZ Z FORMULARZEM ZA CZNIKA
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Do _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na:

Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego

MY NI EJ PODPISANI
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku sk adania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie poda  nazwy(firmy) i dok adne adresy wszystkich
wspólników spó ki cywilnej lub cz onków konsorcjum)

1. SK ADAMY OFERT  na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okre lonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju
systemu informatycznego.
2. WIADCZAMY, e zapoznali my si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy si  za zwi zanych okre lonymi w niej postanowieniami i zasadami
post powania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
za cen  netto _____________ PLN (s ownie z otych _________________________),
powi kszon  o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cen brutto ___________ PLN (s ownie

otych ___________________________________________________ ),
zgodnie z za czonym do oferty formularzem cenowym.
4. ZOBOWI ZUJEMY SI  do wykonania zamówienia w terminie: 12 miesi cy od dnia
zawarcia umowy.
5. AKCEPTUJEMY warunki p atno ci okre lone przez Zamawiaj cego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. UWA AMY SI  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od up ywu terminu sk adania ofert.

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA
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Na potwierdzenie powy szego wnie li my wadium w wysoko ci: ________________ PLN,
w formie ______________________________ ; wadium nale y zwróci  na rachunek bankowy nr:
_______________________________ .*
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

a) ______________________________________________________________________
(zakres powierzonego zamówienia)

b) ______________________________________________________________________
(zakres powierzonego zamówienia)

8. WIADCZAMY, e sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest nast puj cy: _________________________________
_________________________________________________________________________

(wype niaj  jedynie przedsi biorcy sk adaj cy wspóln  ofert  - spó ki cywilne lub konsorcja)
9. WIADCZAMY, e: niniejsza oferta oraz wszelkie za czniki do niej s  jawne*/
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach z onych wraz z ofert
na stronach nr od ____ do ____ zawieraj  informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.
10. WIADCZAMY, e zapoznali my si  z postanowieniami umowy, okre lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowi zujemy si , w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsz  ofert , na warunkach okre lonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.
11. WSZELK  KORESPONDENCJ  w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa
na poni szy adres:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
fax ________________________________ , e-mail _______________________________
12. OFERT niniejsz  wraz z za cznikami sk adamy na ___ kolejno ponumerowanych
stronach.
15. ZA CZNIKAMI do niniejszego formularza oferty s :
- wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

* niepotrzebne skre li

__________________ dnia __.__.2013 r.

___________________________

                             (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika
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ZA CZNIK NR 1
do Formularza oferty

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ  CENOWY

Sk adaj c ofert  w przetargu nieograniczonym na:

Obs ug  i doradztwo w zakresie rozwoju systemu informatycznego

oferuj  realizacj  zamówienia zgodnie z poni szymi cenami:

Czynno ci obs ugi
informatycznej

Ilo  godzin w okresie trwania umowy
(12 miesi cy)

Stawka
godzinowa

(netto)

Wynagrodzenie netto
w okresie trwania umowy

(12 miesi cy)

1 2 2 3

Zdalny monitoring
systemu

12  m-cy x 4h ( rednio jedna godzina
tygodniowo) = 48 h

Przyjazdy
wspomagaj ce do
siedziby
Zamawiaj cego

12 m-cy x48 h (przy za eniu 4 tyg.
w m-cu – 3 wizyty w tyg. po 4 h) =
576 h

Prace konserwacyjne
okresowe

2 razy w roku x 20 h = 40 h

Przyjazdy
interwencyjne

6 dni w roku x 5 h = 30 h

RAZEM NETTO

VAT ……%

RAZEM BRUTTO

ownie cena oferty brutto: ……………………………………………………………………

Cena oferty obejmuje ca kowity koszt wykonania zamówienia.

 __________________ dnia __.__.2013 r.
______________________________

                                                                                                                  (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ROZDZIA  IV
Opis przedmiotu zamówienia z za cznikami

Za cznik nr 1: Lista  osób  pe ni cych  dy ury  w  siedzibie  ZDW  podczas  trwania  umowy
(wzór);

Za cznik nr 2: Protokó  przekazania systemu (wzór);

Za cznik nr 3: Harmonogram (wzór).
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OBS UGA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZDW w GDA SKU
Podstawowym celem zlecenia obs ugi systemu informatycznego ZDW w Gda sku firmie

zewn trznej jest utrzymanie sprawno ci technicznej istniej cej infrastruktury informatycznej
poprzez wspomaganie pracy Specjalisty Do Spraw Informatyzacji oraz obs uga obszarów
wykraczaj cych poza zakres obs ugi Informatyka  a w rezultacie zapewnienie sprawnego i
bezawaryjnego funkcjonowania ca ej infrastruktury informatycznej.

§1
Specyfikacja pracy

1. Utrzymanie sprawno ci technicznej istniej cej infrastruktury informatycznej wchodz cej w
zakres obs ugi a w szczególno ci:
1.1. Konserwacje sprz tu informatycznego.
1.2. Naprawy bie ce sprz tu informatycznego.
1.3. Rozbudowa sprz tu informatycznego,
1.4. Kontakt z serwisami specjalistycznymi w zakresie napraw gwarancyjnych i

pogwarancyjnych sprz tu
2. Opracowanie harmonogramu bie cych dzia  w zakresie systemów wchodz cych w zakres

obs ugi.
3. Opiniowanie planów rozwoju infrastruktury w tym krótko i d ugoterminowych planów rozwoju

w zakresie systemów wchodz cych w zakres obs ugi,
4. Opiniowanie planów zakupu sprz tu komputerowego i programów specjalistycznych w zakresie

systemów wchodz cych w zakres obs ugi.
5. Opiniowanie stanu technicznego i klasyfikacja do likwidacji urz dze  informatycznych w ZDW

w zakresie systemów wchodz cych w zakres obs ugi.
6. Administracja sieci komputerowej LAN/WAN

6.1. Inicjowanie i wspó udzia  w zabezpieczeniu zasobów informatycznych
6.2. Wspó udzia  w zabezpieczeniu danych osobowych
6.3. Dbanie o prawid ow  wspó prac  wszystkich technicznych elementów sk adowych sieci
6.4. Dbanie o prawid ow  konfiguracj  wszystkich u ytkowników sieci na poziomie urz dze

sieciowych
6.5. Instalacja i eksploatacja oprogramowania zarz dzaj cego urz dzeniami sieciowymi

LAN/WAN
7. Wspó praca z serwisami dostarczaj cymi dla ZDW programy specjalistyczne w zakresie

instalacji i eksploatacji oprogramowania w zakresie systemów wchodz cych w zakres obs ugi.
8. Nadzór nad prac  systemów i programów informatycznych w ZDW wchodz cych w zakres

obs ugi.
9. Wspó praca z firmami dostarczaj cymi programy i koordynacja dzia  w zakresie instalacji i

eksploatacji oprogramowania w zakresie systemów wchodz cych w zakres obs ugi.
10. Opiniowanie i nadzór nad struktur  po cze  informatycznych mi dzy Zarz dem i Rejonami

(po czenia VPN)
11. Wspó praca z wyznaczonymi jednostkami organizacyjnymi ZDW przy realizacji zada  w

wchodz cych w zakres obs ugi.
12. Dy ur w siedzibie ZDW w Gda sku minimum 3 razy w tygodniu na minimum 4 godziny lub

zgodnie z innymi ustaleniami, które zostan  dokonane najpó niej przy poprzedzaj cej wizycie
w ZDW.

12.1  Wizyty ustalone jako domy lne s  w nast puj cy sposób:  Poniedzia ek, roda i
Pi tek od godziny 7.30 do 11.30

12. 2    Praca zdalna b dzie odbywa  si  minimum dwa razy w tygodniu po pó  godziny.
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13.  Przyjazdy interwencyjne do siedziby ZDW.
a) Godziny pracy ZDW - od poniedzia ku do pi tku od godziny 7.00 do 15.00 (nie dotyczy dni

ustawowo wolnych od pracy).
b) Czas reakcji w przypadku awarii maksymalnie 2 godziny od zg oszenia (dotyczy godzin

pracy ZDW wymienionych w pkt. a).
c) Czas naprawy awarii lub usuni cia usterki, maksymalnie 1 dzie  roboczy.
d) W przypadku awarii sprz tu lub serwera, która wed ug szacunków Wykonawcy przekroczy

czas wymieniony w pkt. b, podstawiony zostanie sprz t zast pczy, który nie b dzie odbiega
parametrami od uszkodzonego sprz tu i b dzie gwarantowa  mo liwo  pracy na tych
samych warunkach co przed awari .

e) W przypadku awarii urz dzenia, typu serwer lub infrastruktury niezb dnej do poprawnej
pracy serwera lub urz dze  znajduj cych si  w serwerowni, czas pracy mo e ulec
wyd eniu o czas potrzebny na zdobycie uszkodzonej cz ci lub o czas instalacji lub
przywrócenia oprogramowania.

14. Wzmocniona obsada na zasadzie redundancji.
a) Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy, co najmniej 2 (s ownie: dwóch)
odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników: osob  wiod  (Lidera) oraz
osob  wspomagaj  (cz onka zespo u wsparcia).

Lista osób przedstawiona zostanie w za czniku numer 2 do umowy na etapie sk adania
zamówienia.
b) Osoby wymienione w za czniku nr 2 jako pozosta e, b  w czane do zespo u wsparcia
przez Lidera ze strony Wykonawcy i b  wspó dzia y z Liderem dla realizacji zamówienia,
c) W przypadku usprawiedliwionej nieobecno ci jednego z cz onków zespo u inni cz onkowie
pe ni  zast pstwa,
d) Dobór osoby o odpowiednich kompetencjach dla realizacji poszczególnych zada  spoczywa

na Wykonawcy,
e) Osoby wskazane w Za czniku nr 2, b  obs ugiwa  ZDW przez ca y czas trwania umowy.

W przypadku dzia ania si y wy szej, rezygnacji pracownika, d szej choroby,
Zamawiaj cy ma pierwsze stwo w wyborze kolejnej osoby z listy do dalszej obs ugi ZDW
lub wyborze nowej zaprezentowanej przez Wykonawc  osoby.

f) Ka da zmiana w ww. zakresie obs ugi b dzie podpisywana aneksem do umowy lub
protoko em podpisanym przez obie strony.
g) Zadania konserwatora lub serwisanta urz dze  informatycznych (Lidera lub Cz onka zespo u
wsparcia):

- wykonywanie prac zwi zanych z instalacj  programów i pod czeniami oraz konserwacj ,
modyfikacj  i napraw  urz dze ,
- zast powanie Specjalisty Do Spraw Informatyzacji w razie jego nieobecno ci w przypadku
usprawiedliwionej nieobecno ci.

h) Wyjazdy do Rejonów w zale no ci od potrzeb nie rzadziej ni  jeden raz w trakcie trwania
umowy lecz nie cz ciej ni  2 razy w roku, transport zapewni ZDW. Czas podró y nie

dzie wliczany w czas pracy Firmy Zewn trznej.

15.  Zg oszenia nag ych zdarze , w tym interwencyjnych i awarii, b  przesy ane natychmiastowo
przez Zamawiaj cego na adres mailowy Wykonawcy: ………………………………….. Po
wys aniu zg oszenia, Wykonawca ma obowi zek zamie ci  informacj  zwrotn  w
harmonogramie na stronie wskazanej przez ZDW oraz odes  informacj  zwrotn  o przyj ciu
zg oszenia na adres mailowy: admin@zdw-gdansk.pl w ci gu 2 godzin od otrzymania
wiadomo ci. Tre  informacji zwrotnej musi zawiera  informacj  kto -  imiennie, lub w
przypadku kilku osób – jaka grupa i imiennie kto jest jej koordynatorem jak równie  informacj
jakie dzia ania s  przewidziane dla tego zg oszenia.
Przekazanie has a i loginu do serwisu ZDW i jego zmiany, le  po stronie Zamawiaj cego.

mailto:admin@zdw-gdansk.pl
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16. W przypadku ra cych, powtarzaj cych si  b dów i zaniedba , lub z amania podstawowych
zasad bezpiecze stwa ustanowionych w ZDW jak równie  z amanie Polityki Bezpiecze stwa
ZDW, ze strony jakiegokolwiek cz onka zespo u wsparcia wymienionego w Za czniku nr 2,
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo, do wykluczenia Lidera lub Cz onka zespo u wsparcia, i
zmiany na innego ustalonego z Wykonawc , wybranego z listy osób przedstawionych w
Za czniku nr 2 do specyfikacji.

a) Zg oszenia dotycz ce ww. narusze  b  przekazywane pisemnie lub mailowo na adres
………………………………….., który musi by   inny ni  wskazany do obs ugi zlece
i zdarze .

b) amanie zasad Polityki Bezpiecze stwa, ochrony danych osobowych itp. skutkuje
natychmiastowym wykluczeniem z obs ugi osoby, która dopu ci a si  tego czynu, a
notoryczne naruszanie innych zasad wskazanych w pkt. 16  skutkowa  mo e (w
zale no ci od dokonanego czynu ) zmian  osoby wspomagaj cej z zachowaniem
wypowiedzenia czasowego od dwóch tygodni do miesi ca kalendarzowego.

c) Notoryczne:
-   amanie zasad bezpiecze stwa, - zaniedbania, - nie wywi zywanie si  z
powierzonych zada ,  potwierdzone histori  zg osze  na adres mailowy wskazany w
pkt a) mo e skutkowa  wypowiedzeniem umowy z Wykonawc . W przypadku podj cia
takiej decyzji przez Zamawiaj cego, ma zastosowanie okres miesi cznego
wypowiedzenia umowy na obs ug  ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego, w
którym nast pi o z enie takiej dyspozycji.

§2
 Zakres pracy Firmy Zewn trznej.

1. Monitorowanie, kontrola pracy, dzia ania administracyjne, dzia ania prewencyjne, nadzór nad
serwerami (w tym nadzór nad programami w zakresie technicznego utrzymania w ruchu)
znajduj cymi si  w serwerowni w szczególno ci:
1.1. Serwer HP Proliant DL360 G5 (w przysz ci planowany zakup drugiego serwera)
1.2. Pami ci masowe Autoloader HP StorageWorks 1/8 G2
1.3. System zasilania awaryjnego (UPS) mi dzy innymi APC, EATON.
1.4. Program finansowo ksi gowy firmy Unisoft (DOS + Oracle, SQL) oraz pozosta e programy

ywane w ZDW
1.5. Kontroler domeny (Active Directory)
1.6. System archiwizacji danych (Data Protector, Symantec Backup Exec)

2. Monitorowanie, kontrola pracy, utrzymanie kontroli nad czem VPN, dzia ania konfiguracyjne,
dzia ania prewencyjne, nadzór nad serwisowaniem urz dze  i elementów sieciowych w ZDW w
Gda sku w szczególno ci:
2.1. Modemów
2.2. routerów Cisco ISR 1812,
2.3. prze czników zarz dzalnych LAN (switche) HP 2610.
2.4. oraz innych urz dze  wchodz cych w sk ad sieci WAN i LAN

3. Konserwacja zestawów komputerowych.
3.1. ZDW posiada na chwil  obecn  68 zestawów komputerowych w siedzibie ZDW oraz 45

zestawów w Rejonach. Dopuszcza si  zmian  nie wi cej ni  o 20 zestawów
komputerowych.

3.2. konserwacje b  wykonywane w siedzibie ZDW
3.3. konserwacje sprz tu opisanego w pkt. 3.1 powinny odby  si  minimum dwa razy w roku.

4. Konfiguracja nowo zakupionych urz dze  informatycznych wchodz cych w sk ad rozwi za
ustalanych z Wykonawc .

5. Przeinstalowywanie i instalacja nowego oprogramowania w systemie informatycznym w ZDW
w zakresie okre lonym przez Zamawiaj cego.
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6. Instruktarz pracowników.
7. Realizacja wszystkich dzia  z uwzgl dnieniem polityki bezpiecze stwa obowi zuj cej w

ZDW w Gda sku.

§3
Wymagania stawiane wykonawcy

1. Wykonawca musi wykaza  si  niezb dn  wiedz  i do wiadczeniem, tj. nale ytym wykonaniem,
a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywaniem, w okresie ostatnich
trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je li okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej pi  ( lub wi cej) us ug polegaj cych jednocze nie na:

a) administrowaniu stanowiskami roboczymi sk adaj cymi si  z komputerów,

monitorów i drukarek,

b  administrowanie systemami operacyjnymi i aplikacjami biurowymi u ywanymi w

stacjach roboczych ZDW lub z tej samej rodziny produktów na poziomie

administratora lokalnego i administratora domenowego,

c)  administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi zainstalowanymi na tych

serwerach, opartymi o platformy serwerowe u ywane w ZDW,

d)  administrowanie sieciami informatycznymi na poziomie administratora

domenowego sieci, a przede wszystkim konfiguracj  oraz zaawansowanym

poziomem zarz dzania urz dzeniami sieciowymi (prze czniki i routery) u ywanymi

w ZDW (lub równowa nych w zakresie funkcjonalnym), w tym konfiguracj

zabezpiecze  dost pu do sieci, równowa enia ruchu i monitorowaniem zachowa  w

sieci, konfiguracj  i kontrol  prawid owego dzia ania cz VPN.

e)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie zagadnie  zwi zanych z u ytkowaniem

podstawowych aplikacji biurowych z rodziny Microsoft Office, OpenOffice lub

równowa nymi pod wzgl dem funkcjonalnym i u ytkowym, w oparciu o aplikacje

ywane w ZDW,

f)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie zagadnie  zwi zanych z ochron

antywirusow  i centraln  administracj  oprogramowaniem antywirusowym w

sieciach lokalnych na poziomie administratora,
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g)  administrowaniu systemami obs ugi przetargów publicznych oraz zarz dzanie

systemów CMS opartych na platformie, która jest u ywana w ZDW,

h)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie zagadnie  zwi zanych z wykonywaniem

kopii bezpiecze stwa serwerów i obs ug  oprogramowania przeznaczonego do tego

celu na poziomie administratora,

i)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie funkcjonowania sprz tu komputerowego

(przede wszystkim stacji roboczych i serwerów) oraz podstawowych urz dze

peryferyjnych, a tak e sposobów ich serwisowania na poziomie administratora (sie

sk adaj ca si  z minimum 50 stanowisk komputerowych),

j)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie funkcjonowania i obs ugi administracyjnej co

najmniej jednej z wymienionych baz danych:  Oracle, MS SQL, MySQL, DBF itp.,

k)  znajomo ci i do wiadczeniu w zakresie funkcjonowania systemów DOS jak równie

DOSowych systemów bazodanowych w którego sk ad wchodz  program Finansowo-

Ksi gowy, Kadrowy, P acowy i Gospodarka Materia owa u ywane w ZDW.

1. Oprogramowanie i sprz t, które s  u ywane w ZDW oraz Rejonach:

a) Oprogramowanie:

- systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows 98, 2000, XP, 7, 8
- systemy operacyjne sieciowe z rodziny Microsoft Windows Server w wersjach 2003, 2008,
2008 R2, 2012,
- Aplikacje biurowe Microsoft Office XP, 2003, 2007, 2010, 2013
- Oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky For Windows Workstation, Kaspersky
Administration Kit.
- Oprogramowanie archiwizacyjne firmy Symantec Backup Exec 2010, Data Protector Express
- Oprogramowanie kosztorysowe firmy Astino Norma
- Oprogramowanie CAD firmy Autodesk AutoCAD
- Oprogramowanie FK i KP firmy Unisoft –programy DOS
- Oprogramowanie portalowe firmy Edia.pl – CMS (przetargi)
- Oprogramowanie portalowe firmy E-Line – CMS (Bip, zdw-gdansk)
- Oprogramowanie monitoruj ce Axence N-Vision.

b) Sprz t:
- prze czniki HP ProCurve,
- serwery HP ProLiant DL360 G5
- router Cisco ISR 1812
- autoloader ta m HP StorageWorks 1/8 G2
- jednostki stacjonarne (PC) w technologii Intel i AMD marek HP, Fujitsu Siemens,
Fujitsu, Dell, Samsung oraz sk adanych na zamówienie.
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2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania kompetencji i umiej tno ci na poziomie
trwania obs ugi, a w przypadku braku umiej tno ci jakiejkolwiek z wy ej wymienionych,
zastrzega sobie prawo do rozwi zania umowy zgodnie z par 7 ust 1c) umowy.

3. Wymagana dokumentacja:
Wykonawca o wiadcza, e posiada dokumenty:
a) Za wiadczaj ce, e minimum trzy osoby wyznaczone do obs ugi informatycznej

posiadaj  wykszta cenie wy sze informatyczne.
b) Za wiadczaj ce, e minimum jedna osoba wskazana do obs ugi wymieniona na li cie z

za cznika nr 2 do umowy, posiada status In yniera na poziomie  Master ASE ( MASE -
Master Accredited Systems Engineer) w dziedzinie sieci komputerowych HP Procurve
oraz certyfikaty ASE i AIS.

c) Za wiadczaj ce, e minimum jedna osoba wskazana do obs ugi wymieniona na li cie z
za cznika nr 2 do umowy, posiada uprawnienia do prowadzenia wdro  w
zarz dzaniem systemów CMS opartych na platformie Edia.pl z minimum rocznym
do wiadczeniem w tym zakresie

Zamawiaj cy zastrzega, e b dzie da  do czenia do umowy dokumentów w postaci kserokopii
potwierdzonych za zgodno  z orygina em:

1) Dokumentów wskazanych w o wiadczeniu Wymaganej Dokumentacji w pkt. 4
2) Status partnerstwa dla obs ugi urz dze  HP.
3) Status partnerstwa dla obs ugi urz dze  Cisco
4) Status partnerstwa Edia.pl
5) Status partnerstwa Microsoft: minimum Microsoft Certified Silver Partner.

5 . Wykonawca musi przestrzega  zasad bezpiecze stwa przetwarzania i przechowywania w
systemach informatycznych danych  a w szczególno ci danych osobowych w ramach posiadanych
przez Zamawiaj cego rodków technicznych.
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Za cznik nr 1  Lista osób przeznaczonych do obs ugi systemu

Lista Osób pe ni cych dy ur w siedzibie ZDW podczas trwania umowy

1. Osoba Wiod ca (Lider)

…………………………………………………………………       …………………………
                                                 (imi  i nazwisko)                                                                                 (wykszta cenie)

2. Osoba wspomagaj ca Lidera

…………………………………………………………………       …………………………
                                                                              (imi  i nazwisko)                                                   (wykszta cenie)

3. Pozosta e osoby takie jak konserwator, serwisant itp.

………..………………     ……………………………………      …………………………
             (stanowisko)                                                        (imi  i nazwisko)                                 (wykszta cenie)

………..………………     ……………………………………      …………………………
             (stanowisko)                                                        (imi  i nazwisko)                                 (wykszta cenie)

………..………………     ……………………………………      …………………………
             (stanowisko)                                                        (imi  i nazwisko)                                 (wykszta cenie)

………..………………     ……………………………………      …………………………
             (stanowisko)                                                        (imi  i nazwisko)                                 (wykszta cenie)

………..………………     ……………………………………      …………………………
             (stanowisko)                                                        (imi  i nazwisko)                                 (wykszta cenie)
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Zarz d	Dróg	Wojewódzkich	w	Gda sku																																																																																																												Protokó 	przekazania	systemu	
Ul.	Mostowa	11a			80-778	Gda sk	

Za cznik nr 2:  PROTOKÓ  PRZEKAZANIA SYSTEMU

PROTOKÓ  PRZEKAZANIA

systemu i jego obs ugi znajduj cego si  w Zarz dzie Dróg Wojewódzkich w Gda sku,
podlegaj cy pod obs ug  Firmy Zewn trznej.

Sporz dzony ………………………………  r.

Przekazuj cy: ZDW Gda sk ul. Mostowa 11A, 80-778 Gda sk.
Odbieraj cy:

RODZAJ SPRZ TU SPOSÓB DOST PU DO
URZ DZENIA

ytkownik Has o

RODZAJ SPRZ TU

INNE URZ DZENIA NALE CE
DO ZDW PRZEKAZANE

OBS UDZE FIRMIE
ZEWN TRZNEJ

NUMER IDENTYFIKACYJNY
CEL
PRZEKAZANIA

Inne wy ej nie wymienione:

PRZEKAZUJ CY                                                                                          ODBIERAJ CY
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Zarz d	Dróg	Wojewódzkich	w	Gda sku																					
Ul.	Mostowa	11a			80-778	Gda sk	

Za cznik nr 3: WZÓR HARMONOGRAMU

1. Obs uga bie ca

ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDA SKU
80-778 Gda sk, ul. Mostowa 11A

Harmonogram miesi cznej obs ugi Firmy Zewn trznej w miesi cu:

Wrzesie  2013 r.

Data Godziny
pracy

Czas
(gg:m

m)

Prace wykonane Podpis
przedstawicie

la Firmy
zewn trznej

Akceptacj
a

ZDW
(podpis

ew.
uwagi)
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ROZDZIA  V
Wzór umowy

Zawarta  dnia  ……. w Gda sku pomi dzy:

Zarz dem Dróg Wojewódzkich w Gda sku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gda sk,

dzia aj cym w imieniu Województwa Pomorskiego

reprezentowanym przez:
Grzegorza Stachowiaka

przy kontrasygnacie :
Marii Awraniec - Z-cy Dyrektora d/s Finansowych

zwanym w dalszej cz ci umowy ZAMAWIAJ CYM, a firm :

reprezentowan  przez:

zwan  w dalszej cz ci umowy WYKONAWC .

§1
Przedmiot umowy obejmuje realizacj obs ugi systemu informatycznego Zarz du Dróg
Wojewódzkich w Gda sku przy ul. Mostowej 11a, oraz w  Rejonach Dróg Wojewódzkich na
terenie województwa pomorskiego, w zakresie szczegó owo okre lonym w „Opisie przedmiotu
zamówienia” stanowi cym za cznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Rozpocz cie i zako czenie us ug, b cych przedmiotem niniejszej umowy, zostanie potwierdzone
podpisanym przez Strony „Protoko em przekazania systemu” sporz dzonym przez Wykonawc .

§3
1. Za wykonane us ugi ustala si  wynagrodzenie rycza towe w nast puj cej wysoko ci:

Brutto:

ownie:
w tym podatek VAT 23 % w wysoko ci:

ownie:

atne w okresach miesi cznych po
ownie:

W tym podatek VAT 23% w wysoko ci:
ownie:
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2. Dopuszcza si  zmian  wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i us ug VAT

3. Zap ata za wykonane us ugi b dzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy:…………………………………………………………………………………..

4. Podstaw  do wyp aty kwoty rycza towej b dzie wystawiona przez Wykonawc ,
comiesi czna faktura, potwierdzona podpisanym przez upowa nionego przedstawiciela
ZDW miesi cznym raportem harmonogramem z wykonanych prac.

5. Warunki p atno ci – w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury.
6. Za dat  zap aty uwa  si  b dzie dat  polecenia przelewu pieni dzy na rachunek

Wykonawcy
7. W razie zw oki w dokonaniu zap aty Zamawiaj cy obowi zany jest zap aci   odsetki

ustawowe
8. W przypadku zaniedba  wymienionych w punkcie 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia

stanowi cego Za cznik nr 1 do umowy, Zamawiaj cy ma prawo do obni enia wyp aty
rycza towej o 10 % za ka de zdarzenie, niezgodne z umow  lub w przypadku
powtarzaj cych si  zdarze  do jej rozwi zania z miesi cznym okresem wypowiedzenia.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas okre lony od 2 wrze nia 2013 roku do 1 wrze nia 2014 roku.

Ustala si  czas realizacji zamówienia na ca y czas trwania umowy.
2. W przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania miesi ca, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie pomniejszone o proporcjonaln  ilo  dni w miesi cu.

§5
1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
1) za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy- w wysoko ci 10% kwoty

okre lonej w §2  bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy;
2) za ka dy dzie  zw oki, liczonego od up ywu terminu wyznaczonego na wykonanie

czynno ci okre lonych w harmonogramie serwisowym  wysoko ci 1% kwoty okre lonej §2
bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy.

2. Strony zastrzegaj  sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego,
przenosz cego wysoko  zastrze onych kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie
poniesionej szkody.

3. Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do potr cenia kar umownych z nale nego
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminow
realizacj  ci cych na nim p atno ci.

§6
1. W wypadku nie wywi zania si  Wykonawcy ze zobowi za  okre lonych w §1 niniejszej

umowy, Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  na pi mie, do wykonania czynno ci,
wyznaczaj c Wykonawcy nieprzekraczalny termin do wykonania tych czynno ci. W
wypadku dalszej zw oki, Zamawiaj cy zleci wykonanie czynno ci innej firmie na koszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca o wiadcza, e jest uprawniony do dokonywania w sprz cie i oprogramowaniu,
o którym mowa w § 2 ust.1, za cznika nr1., zmian mieszcz cych si  w zakresie prac
przewidzianych w ramach niniejszej Umowy, bez naruszania postanowie  licencyjnych oraz
gwarancyjnych na ten sprz t i oprogramowanie. Przed przyst pieniem do wykonania
umowy Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  Zamawiaj cemu stosowny dokument lub
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umow  z w cicielem praw wy cznych do oprogramowania, na powy sz  okoliczno ,
pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania prac i odst pienia przez Zamawiaj cego od
umowy z winy Wykonawcy.

§7
1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy, je eli:

a) wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy –
odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od powzi cia
wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku Wykonawca mo e
jedynie da  wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania cz ci umowy,

b) Wykonawca realizuje us ugi przewidziane niniejsz  umow  w sposób niezgodny
z umow  oraz nieterminowo i nierzetelnie – odst pienie od umowy w tym przypadku
mo e nast pi  w terminie 30 dni  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nale ytego
wywi zanie  si  z postanowie  umowy

c) Wykonawca nie b dzie potrafi  wykona  czynno ci mu zleconych, lub wykona je
nieprawid owo, w szczególno ci z naruszeniem Polityki Bezpiecze stwa ZDW, ochrony
danych osobowych lub uszkodzeniem sprz tu lub oprogramowania Zamawiaj cemu
przys uguje prawo do odst pienia od umowy w terminie 30 dni.

d) w wyniku wszcz tego post powania egzekucyjnego nast pi zaj cie maj tku
Wykonawcy lub jego znacznej cz ci.

e) w wypadku z enia do s du przez Wykonawc  wniosku o og oszenie upad ci lub
otwarcia post powania likwidacyjnego.

2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy zawiadomi
Wykonawc , i  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ci nie b dzie
móg  spe ni  swoich zobowi za  umownych wobec Wykonawcy.

3. Odst pienie od umowy o którym mowa w ust. 2 mo e nast pi  w terminie 30 dni od daty
powzi cia wiadomo ci o zaistnieniu okoliczno ci wy cznie w formie pisemnej wraz z
podaniem szczegó owego uzasadnienia.

§8
W razie rozwi zania lub zako czeniu umowy Wykonawca zobowi zuje si  do:

1. Wykonania odpowiednich dzia , które zapewni  zwrot lub zniszczenie informacji w
chwili rozwi zania umowy. Potwierdzone dokumentem zniszczenia oraz protoko em
stanowi cym za cznik nr 2 do niniejszej umowy..

2. Przedstawienia w formie pisemnej wszystkich poufnych zdobytych informacji, takich jak
has a, kody, dost py do aplikacji, stron WWW i innych przedmiotów wymagaj cych
logowania w celu uzyskania pe nego dost pu administratora. Informacje musz  by
podpisane imiennie przez osob  reprezentuj  Wykonawc  i przekazane Zamawiaj cemu

3.  Zamawiaj cy ma prawo do zweryfikowania dokumentów w terminie 14 dni. W przypadku
ujawnienia si  wad Zamawiaj cy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na ich
usuni cie. W przypadku nie wywi zania si  Wykonawcy z na onego obowi zku
okre lonego w niniejszym ust pie. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  w wysoko ci
2% wynagrodzenia brutto okre lonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
1. W celu prawid owego wykonywania przez Wykonawc  obowi zków wynikaj cych z

umowy i wy cznie w zakresie niezb dnym dla wykonania przez Wykonawc  takich
obowi zków, Zamawiaj cy b cy administratorem danych osobowych w rozumieniu
ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002, Nr 101,
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poz.926 z pó n. zm.), powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych
osobowych  przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiaj cego szczegó owo
okre lonych w Polityce Bezpiecze stwa Informacji ZDW, jednak wy cznie w zakresie ich
opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r.  o  ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawc  operacji przetwarzania
danych w zakresie lub celu przekraczaj cym zakres i cel opisany powy ej wymaga
ka dorazowej pisemnej zgody Zamawiaj cego.

2. Dost p Wykonawcy do danych osobowych odbywa si  z zastrze eniem dope nienia przez
Zamawiaj cego wymogów okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiada
urz dzenia i systemy informatyczne s ce do przetwarzania danych osobowych.

3. Wykonawca o wiadcza, i   zastosuje rodki zabezpieczaj ce o których mowa w art. 36-39
ustawy o ochronie danych osobowych rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiada
urz dzenia i systemy informatyczne s ce do przetwarzania danych osobowych.

§10
Wykonawca zobowi zuje si  do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania  nie
przekazywania, i nie udost pniania w aden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o
Zamawiaj cym jak równie  informacji i danych dotycz cych podejmowanych przez
Zamawiaj cego czynno ci w toku realizacji niniejszej umowy oraz innych danych prawnie
chronionych, które ot informacje mog  by  uzyskane w zwi zku z realizacj  niniejszej Umowy.

§11

Na czas pracy Wykonawcy sk ada si :
1. Czas  pracy  serwisanta  na  rzecz  ZDW,  z  tego  dy ur  w  siedzibie  ZDW  w  Gda sku  zgodnie  z

ustaleniami pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc  reprezentowanymi przez upowa nionych
przedstawicieli lub w zale no ci od wynikaj cej potrzeby pilnego usuni cia awarii.

2. Czas przeznaczony na prac  zdaln
3. Prac  Cz onka Zespo u regulowan  przez osob  wiod  (Lidera),
4. Prace Interwencyjne i awaryjne a tak e wyjazdy w teren, oraz kontakty z serwisami

specjalistycznymi wchodz ce w zakres obs ugi,
5. Praca wspomagaj cych zespo ów specjalistycznych Wykonawcy wchodz ca w zakres obs ugi,
6. Miernikiem pracy Wykonawcy b dzie

6.1.  prawid owe dzia anie systemu informatycznego ZDW wchodz cego w zakres obs ugi, a w
tym poszczególnych urz dze  i oprogramowa  systemowych oraz operacyjnych
wchodz cych w zakres obs ugi,

6.2. Wykonawca b dzie uzupe nia  harmonogram stanowi cy wzór w za czniku nr 4 do
umowy, gdzie b  odnotowane wszystkie prace oraz realny czas po wi cony na ich
wykonanie. Wykonawca zobowi zany jest do jego dostarczenia i prowadzenia.

6.3. Wykonawca b dzie zamieszcza  ka  wykonan  prac  zdaln , na miejscu, interwencj  i
inne prace na rzecz ZDW w harmonogramie internetowym dostarczanym przez
Zamawiaj cego na stronie serwisowej.

7. Zamawiaj cy zapewni dla potrzeb Wykonawcy pomieszczenie wyposa one w instalacj
elektryczn  i teleinformatyczn .

8. Narz dzia i przyrz dy specjalistyczne po stronie Wykonawcy.
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9. Dopuszcza si  wykonanie napraw i testowa  sprz tu poza siedzib  ZDW pod warunkiem
zg oszenia i odnotowania tego faktu w dzienniku s by dozorowej i u odpowiedzialnego
pracownika WZTiA. Wykonawca przejmuje w takiej sytuacji odpowiedzialno  materialn  za
powy szy sprz t.

10.  Wykonawca upowa niony jest do przebywania w siedzibie ZDW, w celach s bowych, tak e
poza godzinami pracy Zarz du.

§12
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzia alno ci gospodarczej zwi zanej z przedmiotem zamówienia na kwot  nie ni sz  ni
100 000,00 z , na potwierdzenie czego, przed podpisaniem niniejszej umowy , przed
Zamawiaj cemu kopi  op aconej polisy* / kopi  dokumentu potwierdzaj cego ubezpieczenie*
– za cznik nr 5 do niniejszej umowy.

2.  Je eli polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dzia alno ci traci wa no  przed zako czeniem niniejszej umowy Wykonawca przed a
ubezpieczenie OC, zachowuj c jego ci  na kwot  nie ni sz  ni  100 000,00 z , minimum
na okres trwania niniejszej umowy.

§13
Integraln  cz ci  niniejszej umowy s :

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Protokó  przekazania Systemu - sporz dzony i podpisany przez strony umowy w dniu

rozpocz cia obowi zywania umowy.
3. Wzór Harmonogramu prac miesi cznych.
4. Lista osób wyznaczonych do obs ugi systemu.
5. Kopia op aconej polisy* / kopia dokumentu potwierdzaj cego ubezpieczenie*.

§14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

3. Wszelkie spory mog ce wynika  w zwi zku z realizacj  niniejszej umowy b  rozstrzygane
przez s d w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.

§15
1. Umow  niniejsz  sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, trzy egzemplarze

dla Zamawiaj cego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera 4 ponumerowane i parafowane strony.

................................... .......................................
    Wykonawca Zamawiaj cy


