Załącznik nr 7 do siwz
REGULAMIN PREZENTACJI
ZASADY PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI
1. W celu przeprowadzenia weryfikacji spełnienia wymogów określonych w siwz oraz
parametrów ocenianych w ramach kryterium „parametry techniczne – jakość” Zamawiający
wymaga przeprowadzenia prezentacji próbki..
2. Ocena spełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz w kryterium pozacenowym
„parametry techniczne-jakość” przez zaoferowane oprogramowanie będzie realizowana
poprzez weryfikację wszystkich parametrów ocenianych w ramach kryterium oraz
weryfikację 50 parametrów wskazanych przez Zamawiającego, według jednej skali
logicznej prawda/fałsz dla parametrów wytypowanych z całego zakresu wskazanego
w załączniku nr 4 do siwz.
3. Prezentacja każdego wskazanego parametru musi w czytelny sposób zaprezentować jego
działanie, jeżeli badany parametr wymaga przedstawienia określonego procesu logicznego
do jego zaprezentowania, to jest to wymagane w celu uznania spełnienia jego działania.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień w przypadku,
gdy prezentacja danego kryterium nie będzie oczywista.
4. Termin prezentacji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca
zostanie poinformowany na co najmniej 7 dni przez wyznaczonym terminem prezentacji.
Kolejność prezentacji próbek złożonych przez Wykonawców zostanie ustalona w drodze
losowania podczas otwarcia ofert. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania zaplecza
technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed rozpoczęciem prezentacji.
5. W prezentacji ze strony Zamawiającego wezmą udział członkowie komisji przetargowej
oraz Dyrektor Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.
6. Wykonawca w toku prezentacji może być reprezentowany przez maksymalnie 5 osób,
z których co najmniej jedna jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania prezentacji próbki oferowanego
oprogramowania na ekranie z użyciem co najmniej jednego rzutnika multimedialnego,
w sposób umożliwiający obserwację oferowanych funkcjonalności.
8. Dopuszcza się nagrywanie przez Zamawiającego przebiegu prezentacji kamerą video i/lub
innymi środkami audiowizualnymi. Przedstawiciele Wykonawcy nie będą upoważnieni do
rejestracji przebiegu demonstracji w postaci audio-video.
9. Zamawiający oczekuje, że prezentacja nie będzie trwała dłużej, niż 5 godzin (zgodnie z
wyszczególnionym w dalszej części regulaminu programem). Zamawiający zaleca stawienie
się Wykonawcy z wyprzedzeniem ok. 30 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia
prezentacji, celem konfiguracji środowiska testowego. Niestawienie się Wykonawcy w
wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z siwz.
10. Przedstawiciele Wykonawcy muszą być przygotowani do udzielania odpowiedzi na pytania
Zamawiającego dotyczące prezentowanej próbki.
11. Prezentacja próbki będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego. Przebieg
prezentacji zostanie udokumentowany odpowiednim protokołem.

12. Prezentacja będzie odbywała przy użyciu próbki złożonej wraz z ofertą, za wyjątkiem
sprzętu prezentacyjnego, takiego jak projektory lub monitory oraz komponenty typu np.
kable.. Podczas przeprowadzenia prezentacji próbki Wykonawca może korzystać tylko i
wyłącznie ze sprzętu, który złożył wraz ofertą oraz oprogramowania zainstalowanego na
tym sprzęcie. Wymaga się, żeby próbka była zabezpieczona odpowiednim hasłem które
Wykonawca będzie zobligowany pozostawić Zamawiającemu po przeprowadzonej
prezentacji wraz z próbką.
13. Dla przeprowadzenia prezentacji Zamawiający udostępni pomieszczenie wyposażone w
projektor i zasilanie energetyczne.
14. Podczas prezentacji oferty Wykonawcy nie przewiduje się obecności przedstawicieli innych
Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
15. Wszelkie koszty przeprowadzenia prezentacji w tym m.in. dostarczenie, skonfigurowanie i
użycie niezbędnego sprzętu, dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie
oprogramowania aplikacyjnego w siedzibie Zamawiającego, dojazd przedstawicieli
Wykonawcy, itp. ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty według następującego programu:
Planowany
L.p.

Element programu prezentacji
czas w min.

1.

Przygotowanie techniczne Wykonawcy

10

2.

Identyfikacja Zamawiającego.

5

3.

Identyfikacja Wykonawcy.

Do 300 minut

Identyfikacja zespołu prowadzącego prezentację w
4.
imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa).
5.

Przedstawienie zakresu oferty w prezentacji.

6.

Prezentacja funkcjonalności wybranych punktów

7.

Pytania Zamawiającego i odpowiedzi Wykonawcy

8.

Podsumowanie i zakończenie prezentacji.

5

17. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Wykonawcy
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu jej zakończenia.
18. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Zamawiającego
termin zakończenia prezentacji ulega automatycznie przesunięciu o to opóźnienie.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany parametrów wprowadzanych do oferowanego
rozwiązania w czasie prezentacji by sprawdzić jego rzeczywiste działanie.

20. Awarie i błędy prezentowanego rozwiązania:
a) Zamawiający dopuszcza przywrócenie sprawności prezentowanego rozwiązania utraconej
jako skutek jego błędu ujawnionego w trakcie trwania prezentacji lub awarii sprzętu, z
zastrzeżeniem utrzymania wyznaczonego czasu prezentacji bez jego przedłużenia o czas
konieczny do przywrócenia sprawności prezentowanego rozwiązania.
b) Awaria sprzętu nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako błąd oferowanego
rozwiązania.
c) Wykonawca ma prawo do dokończenia prezentacji do 3 razy po usunięciu powstałej
awarii sprzętu. W przypadku wystąpienia kolejnej awarii sprzętu w trakcie prezentacji,
oferowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.
d) Przez błąd Zamawiający identyfikuje niepoprawne funkcjonowanie prezentowanego
rozwiązania, zarówno w zakresie parametrów wymaganych jak i ocenianych w ramach
kryterium, jego niestabilność lub inne zdarzenie znacząco utrudniające lub uniemożliwiające
weryfikację zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami SIWZ zadeklarowane
przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.
e) W przypadku niezakończenia prezentacji spowodowanego opóźnieniem w usuwaniu
niesprawności prezentowanego rozwiązania lub trwałą utratą jego sprawności jako skutku
ujawnionego błędu, ocena prezentowanego rozwiązania obejmuje tylko te elementy, które
zostały przedstawione do wystąpienia awarii sprzętu. W takim przypadku prezentacja
zostaje zakończona, a Zamawiający uzna, że oferowana próbka nie posiada cech i
parametrów, które nie zostały zaprezentowane, a prezentacja których była wymagana.
21. Na potrzeby prezentacji Wykonawca dostarczy próbkę zgodną z siwz, obejmującą
skonfigurowane rozwiązanie wyposażone we wszystkie dane i skonfigurowane w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia prezentacji według scenariusza.
22. Rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby prezentacji musi funkcjonować
autonomicznie bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych (w stosunku do miejsca
prezentacji) danych (pliki elektroniczne, bazy danych, rejestry, serwisy informacyjne, usługi
sieciowe, itp.) i zasobów (moc obliczeniowa, nośniki pamięci, przestrzeń dyskowa, archiwa,
itp.).
23. Zamawiający przechowuje próbkę Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, jako załącznik do protokołu postępowania do dnia podpisaniu protokołu
odbioru.
24. Zamawiający zastrzega, iż nie przejmuje żadnych praw do użytkowania próbki (np. licencji
na użytkowanie oprogramowania). Próbka będzie użytkowana wyłącznie przez
przedstawiciela Wykonawcy, w trakcie jej prezentacji.

