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2.

3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności, stosownie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2.2.

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1

zaprojektowanie przez Wykonawcę liczników 1- i 3 – fazowego energii elektrycznej w
architekturze opartej na systemie mikroprocesorowym, pracującym pod kontrolą
systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Urządzenia mają być przeznaczone do pracy
ciągłej w trudnych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura, niska
temperatura, wilgotność, drgania), ze szczególnym uwzględnieniem dużego stopnia
miniaturyzacji, konieczności niskiego poboru energii oraz niezawodności;

3.1.2

zaprojektowanie i implementacja przez Wykonawcę oprogramowania wbudowanego
przedmiotowych urządzeń;

3.1.3

stworzenie przez Wykonawcę dokumentacji produkcyjnej przedmiotowych urządzeń;

4.

3.1.4

wykonanie przez Wykonawcę prototypów przedmiotowych urządzeń oraz serii
pilotażowej;

3.1.5

uzyskanie i dostarczenie przez Wykonawcę świadectw certyfikacji przedmiotowych
urządzeń na zgodność z właściwymi normami.

3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i z
uwagi na charakter zawartych w nim informacji stanowi Informację Poufną w rozumieniu
załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający przekaże szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wszystkim Wykonawcom, którzy wykazali spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5, oraz złożyli Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu
poufności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
zgodnie z pkt. 7.1 zapytania ofertowego.

3.3.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy –
platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2
„Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego
Zamawiający jest beneficjentem. Celem Projektu jest budowa systemu besmart.energy będącego
zestawem innowacyjnych środków technicznych, którego wykorzystanie pozwoli na
autonomizację użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej.
Zastosowanie besmart.energy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku
energetycznym. W ramach Projektu zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie dla klastrów
energetycznych umożliwiające zarządzanie: efektywnym wykorzystaniem własnych źródeł
energii, w tym źródeł odnawialnych, efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej (popytem),
prognozowaniem zużycia i produkcji energii elektrycznej dla potrzeb optymalizacji zakupów
energii, rozproszonymi magazynami energii oraz pracą sieci energetycznej. Podczas Projektu
zostaną zrealizowane prace badawczo rozwojowe dotyczące urządzeń pomiarowych energii
elektrycznej, składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. Big Data, modelowania
zjawisk pogodowych wpływających na produkcję energii przez OZE. W oprogramowaniu zostaną
zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane do wsparcia
procesów analizy i wnioskowania z danych.

3.4.

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1.

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w dniu 20.09.2019 r. z
zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie czynnie uczestniczyć w kontrolach i audytach
związanych z realizacją Projektu przeprowadzanych zgodnie z zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie umową o dofinansowanie
Projektu.

4.2.

Zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego terminu zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia niż określony w pkt. 4.1 zapytania ofertowego będzie dodatkowo punktowane w
ramach kryterium oceny ofert K2.

4.3.

Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia na okres:
4.3.1

co najmniej 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia w przypadku gwarancji oraz rękojmi na urządzenia. Wykonawca
może zaoferować dłuższy okres gwarancji oraz rękojmi na urządzenia, co będzie
dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K3;

4.3.2

5.

co najmniej 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia w przypadku gwarancji oraz rękojmi na pozostały zakres
przedmiotu zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.

nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców
powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
5.1.1

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

5.1.2

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych
programowych;

5.1.3

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

5.1.4

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w
niniejszym punkcie, Wykonawca składa Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7.1, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
5.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.2.1

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu wykazania spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie, Wykonawca
składa Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7.1, oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu.

5.2.2

posiadania wiedzy i doświadczenia.
W odniesieniu do powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w ramach
jednej lub wielu dostaw lub usług:
a)

co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu dla
branży energetycznej urządzeń o niskim poborze mocy, z aktywnym zarządzaniem
zasobami urządzenia. Należyte wykonanie większej liczby tego rodzaju zadań
będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K4;

b)

co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu obudów
urządzeń dla branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań

dotyczących niepalności oraz szczelności przedmiotowych urządzeń. Należyte
wykonanie większej liczby tego rodzaju zadań będzie dodatkowo punktowane w
ramach kryterium oceny ofert K4;
c)

co najmniej jedno zadanie polegające na ustaleniu planu badań urządzeń dla branży
energetycznej, potwierdzających zgodność przedmiotowych urządzeń z przepisami
następujących dyrektyw: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z
dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego
do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z
dnia 8.06.2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku
urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE oraz dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku
przyrządów pomiarowych. Należyte wykonanie większej liczby tego rodzaju zadań
będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K4;

d)

co najmniej jedno zadanie polegające na stworzeniu oprogramowania
wbudowanego urządzenia pomiarowego, pracującego pod kontrolą systemu
operacyjnego czasu rzeczywistego. Należyte wykonanie większej liczby tego rodzaju
zadań będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K4.

W celu wykazania spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie, Wykonawca
składa Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7.1, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia przedmiotowego warunku w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentów wystawionych przez odbiorców dostaw lub usług
potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
5.2.3

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
W odniesieniu do powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że dysponuje:
I. co najmniej jedną osobą, która w ramach realizacji umowy na realizację zamówienia
obejmie funkcję Technicznego Kierownika Projektu, posiadającą wiedzę i doświadczenie
co najmniej na poziomie wskazanym poniżej:
a)

Wykształcenie wyższe na kierunku elektronika lub telekomunikacja;

b)

10 lat doświadczenia w projektowaniu analogowych oraz cyfrowych urządzeń
elektronicznych;

c)

Umiejętność pracy w zespole;

d)

Doświadczenie w definiowaniu architektury urządzeń/systemów w oparciu
opis funkcjonalny urządzenia oraz wymagania normatywne.

e)

Uczestnictwo jako techniczny kierownik projektu w realizacji co najmniej 2
projektów dla branży energetycznej;

f)

Doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych o niskich
potrzebach energetycznych;

g)

Doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych dedykowanych do
pracy ciągłej;

h)

Doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych realizujących w
czasie rzeczywistym analizy przebiegów szybkozmiennych;

i)

Doświadczenie w projektowaniu mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych
dla branży energetycznej;

j)

Doświadczenie w implementacji złożonych protokołów komunikacyjnych;

k)

Znajomość norm obowiązujących dla urządzeń pomiarowych dla branży
energetycznej;

l)

Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie
zaawansowanym.

II. co najmniej dwiema osobami, które w ramach realizacji umowy na realizację
zamówienia obejmą funkcje Projektantów Urządzeń, posiadających wiedzę i
doświadczenie co najmniej na poziomie wskazanym poniżej:
a)

Wykształcenie wyższe na kierunku elektronika lub telekomunikacja;

b)

7 lat doświadczenia w projektowaniu analogowych oraz cyfrowych urządzeń
elektronicznych;

c)

Uczestnictwo w realizacji co najmniej 2 projektów dla branży energetycznej;

d)

Doświadczenie w
energetycznych;

e)

Doświadczenie w projektowaniu mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych
dla branży energetycznej;

f)

Doświadczenie w projektowaniu
przetwarzaniu sygnałów;

g)

Doświadczenie w modelowaniu systemów cyfrowego przetwarzania danych
przy pomocy narzędzi typu Matlab oraz SimuLink;

h)

Doświadczenie w tworzeniu aplikacji pomiarowych umożliwiających
analizowanie parametrów sygnałów szybkozmiennych w czasie rzeczywistym;
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III. co najmniej dwiema osobami, które w ramach realizacji umowy na realizację
zamówienia obejmą funkcje Inżynierów Oprogramowania, posiadających wiedzę i
doświadczenie co najmniej na poziomie wskazanym poniżej:
a)

Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka, elektronika lub pokrewnym;

b)

Co najmniej 5 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania systemów
wbudowanych;

c)

Umiejętność pracy w zespole;

d)

Uczestnictwo jako programista w realizacji co najmniej 2 projektów
informatycznych dla branży energetycznej;

e)

Biegła znajomość języków oprogramowania C oraz C++;

f)

Znajomość systemów operacyjnych w tym systemów operacyjnych czasu
rzeczywistego dla rozwiązań wbudowanych;

g)

Znajomość zagadnień analizy przebiegów
przetwarzania w czasie rzeczywistym;

h)

Znajomość norm obowiązujących dla urządzeń pomiarowych dla branży
energetycznej;

i)

Znajomość norm i przepisów dotyczących produkcji oraz dopuszczenia do
sprzedaży urządzeń elektronicznych;

j)

Znajomość zagadnień związanych z inteligentnym oprogramowaniem;

k)

Wiedza z zakresu protokołów PLC (Power Line Communication), protokołów
transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, w tym typu MESH oraz
modelu DLMS / COSEM;

l)

Doświadczenie w pracy w systemach ticketowych (np. Redmine, JIRA);

m)

Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie
zaawansowanym;

szybkozmiennych

oraz

iv. jako podmiot wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych lub
licencjobiorca uprawniony do udzielania dalszych licencji – nieograniczonymi czasowo
ani terytorialnie autorskimi prawami majątkowymi do systemu operacyjnego, który
został zastosowany w co najmniej 5.000 (słownie: pięciu tysiącach) urządzeń
zainstalowanych w sieci operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), na
wszystkich wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) polach eksploatacji,
oraz nieograniczonym czasowo ani terytorialnie prawem do rozporządzania i korzystania
z opracowań przedmiotowego systemu operacyjnego na wszystkich wskazanych w art.
74 ust. 4 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. w Dz.
U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) polach eksploatacji, w tym posiada prawo dostępu do
całości kodu źródłowego przedmiotowego systemu operacyjnego.
W celu wykazania spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie, Wykonawca
składa Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7.1:


w odniesieniu do ppkt. i – iii – wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia przedmiotowego warunku;



w odniesieniu do ppkt. iv:
(1)

oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę – jako podmiot
wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych lub

licencjobiorca uprawniony do udzielania dalszych licencji –
nieograniczonymi czasowo ani terytorialnie autorskimi prawami
majątkowymi do systemu operacyjnego, który został zastosowany w co
najmniej 5.000 (słownie: pięciu tysiącach) urządzeń zainstalowanych w
sieci operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z
późn. zm.), na wszystkich wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. w Dz. U. z
2017 r. poz. 880 z późn. zm.) polach eksploatacji, oraz nieograniczonym
czasowo ani terytorialnie prawem do rozporządzania i korzystania z
opracowań przedmiotowego systemu operacyjnego na wszystkich
wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.
zm.) polach eksploatacji, w tym posiadaniu prawa dostępu do całości
kodu źródłowego przedmiotowego systemu operacyjnego;
(2)

5.2.4

dokument potwierdzający, że system operacyjny, którym dysponuje
Wykonawca zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. (1)
powyżej, został zastosowany w co najmniej 5.000 (słownie: pięciu
tysiącach) urządzeń zainstalowanych w sieci operatora systemu
dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.). Wystawcą
dokumentu powinien być odbiorca przedmiotowych urządzeń.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W odniesieniu do powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10.000.000,00 PLN.
W celu wykazania spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie, Wykonawca
składa Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7.1, kopię polisy, wraz z dowodem uiszczenia
wymagalnych składek, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10.000.000,00
PLN.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy ww. zasobów, musi spełniać warunek, o
którym mowa w pkt. 5.1, oraz odpowiada on solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
6.1.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami we wszelkich sprawach związanych z niniejszym
postępowaniem jest pan Tomasz Boboli, email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl, numer
telefonu: 0048 222551300 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00).

7.

6.2.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje związane z niniejszym
postępowaniem Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu pisemnie, na adres wskazany w
pkt. 1, lub mailowo, na adres email wskazany w pkt. 6.1.

6.3.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje związane z niniejszym
postępowaniem Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcom pisemnie, mailowo lub poprzez
ich zamieszczenie na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o
zamówieniu.

6.4.

W przypadku przekazania jakiejkolwiek korespondencji drogą mailową odbiorca zobowiązany jest
na żądanie nadawcy niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.

6.5.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje składania jakichkolwiek ustnych oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji w sprawach, które zgodnie z treścią zapytania ofertowego
wymagają formy pisemnej lub mailowej.

6.6.

Wykonawca może – w formie pisemnej lub mailowej – zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później
niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem
składania ofert. Zamawiający udostępni Wykonawcom treść wniosków o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego (bez wskazania źródła zapytania) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami
poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o
zamówieniu.

6.7.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
wprowadzić zmiany do treści zapytania ofertowego. Zamawiający udostępni Wykonawcom treść
wprowadzonych zmian do treści zapytania ofertowego poprzez ich zamieszczenie na stronie
internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.

OPIS PROCESU OFERTOWANIA
7.1.

Warunkiem koniecznym złożenia przez Wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania
jest uprzednie otrzymanie przez Wykonawcę i zapoznanie się przez niego ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia. W celu otrzymania szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia Wykonawca powinien w terminie do dnia 25.10.2017 r., do godziny 15:00, złożyć
Zamawiającemu, w formie pisemnej (na adres wskazany w pkt. 1) albo mailowej (na adres email
wskazany w pkt. 6.1):
7.1.1

następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5:
a)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;

b)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

c)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2 zapytania ofertowego, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentów wystawionych przez odbiorców dostaw
lub usług potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;

d)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.3 ppkt. i
– iii zapytania ofertowego;

e)

oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę – jako podmiot wyłącznie
uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca uprawniony
do udzielania dalszych licencji – nieograniczonymi czasowo ani terytorialnie
autorskimi prawami majątkowymi do systemu operacyjnego, który został
zastosowany w co najmniej 5.000 (słownie: pięciu tysiącach) urządzeń
zainstalowanych w sieci operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.),
na wszystkich wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)
polach eksploatacji, oraz nieograniczonym czasowo ani terytorialnie prawem do
rozporządzania i korzystania z opracowań przedmiotowego systemu operacyjnego
na wszystkich wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)
polach eksploatacji, w tym posiadaniu prawa dostępu do całości kodu źródłowego
przedmiotowego systemu operacyjnego;

f)

dokument potwierdzający, że system operacyjny, którym dysponuje Wykonawca
zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w lit. e) powyżej, został zastosowany w
co najmniej 5.000 (słownie: pięciu tysiącach) urządzeń zainstalowanych w sieci
operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r.
Prawo energetyczne (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.). Wystawcą
dokumentu powinien być odbiorca przedmiotowych urządzeń;

g)

kopię polisy, wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10.000.000,00 PLN;

7.1.2

oświadczenie o zachowaniu poufności sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

7.1.3

oświadczenie o adresie e-mail, na który Wykonawca chce otrzymać szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia;

7.1.4

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej dla Wykonawcy;

7.1.5

pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa dla osoby lub osób podpisujących w imieniu
Wykonawcy dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1 lit. a – e oraz pkt. 7.1.2 – 7.1.3, w
przypadku, gdy uprawnienie osoby lub osób podpisujących przedmiotowe dokumenty w
imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.4.

7.2.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1 lit. a – e oraz pkt. 7.1.2 – 7.1.3, powinny zostać
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

7.3.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1, powinny zostać sporządzone w języku polskim.

7.4.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności składając Zamawiającemu w tym celu, wraz z
dokumentami, o których mowa w pkt. 7.1, pisemne zobowiązanie (albo jego skan w przypadku
oferty składanej mailowo) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.

7.5.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, wraz z dokumentami, o których
mowa w pkt. 7.1, oświadczenie takich podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu.

7.6.

Zamawiający zapozna się z treścią dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1, niezwłocznie po ich
otrzymaniu.

7.7.

W toku badania dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ich treści, a Wykonawca zobowiązany
jest takich wyjaśnień udzielić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.8.

Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1
jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe dokumenty, drogą mailową
o:
7.8.1

Wykonawcach, którzy wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w punkcie 5, oraz złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie z pkt. 7.1,
podając nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy tych Wykonawców;

7.8.2

Wykonawcach, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w punkcie 5, lub nie złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie
z pkt. 7.1, podając nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy tych Wykonawców,

a także zamieści powyższe
(www.atendesoftware.pl).

informacje

na

stronie

internetowej

Zamawiającego

7.9.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu zawiadomienia, zgodnie z pkt. 7.8, nie później jednak niż
w dniu 27.10.2017 r., jednocześnie przekaże Wykonawcom, o których mowa w pkt. 7.8.1,
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez jego wysłanie na adresy email tych
Wykonawców wskazane przez nich w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.3. W przypadku
nieotrzymania przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 7.8.1, szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie
skontaktować się z osobą wskazaną w pkt. 6.1.

7.10.

Wykonawca, który otrzymał i zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
może złożyć Zamawiającemu ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
07.11.2017 r., do godziny 15:00, w formie pisemnej (na adres wskazany w pkt. 1) albo mailowej
(na adres email wskazany w pkt. 6.1).

7.11.

Składana przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania oferta powinna zawierać
następujące dokumenty:
7.11.1

formularz ofertowy, zawierający co najmniej oznaczenie Zamawiającego, postępowania,
nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, cenę netto oraz cenę brutto

za realizację przedmiotu zamówienia, oferowany termin zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia, a także oferowany okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot
zamówienia (osobno na urządzenia oraz osobno na pozostały zakres przedmiotu
zamówienia);

8.

7.11.2

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej dla Wykonawcy;

7.11.3

pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa dla osoby lub osób podpisujących ofertę w
przypadku, gdy uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.11.2.

7.12.

Do oferty odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 7.2 – 7.3 zapytania
ofertowego.

7.13.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.14.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

7.15.

Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena w ofercie musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, wynikające
wprost z treści zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do należytej
realizacji zamówienia, oraz podatek VAT.

7.16.

Zamawiający nie ujawnia osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż –
odpowiednio – w terminie składania dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1, lub w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji obejmujących: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, adres
Wykonawcy, cenę oferty, oferowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia,
oferowane okresy gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia.

7.17.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę wyłącznie przed upływem
terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga poinformowania Zamawiającego o
tym fakcie przed upływem terminu składania ofert w formie wskazanej w pkt. 7.10.

7.18.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert uznaje się za niezłożone.

7.19.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.20.

Wszelkie dokumenty otrzymane przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia nie podlegają zwrotowi na rzecz Wykonawców.

OTWARCIE OFERT. BADANIE I OCENA OFERT. KRYTERIA OCENY OFERT
8.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego i będzie
jawne.

8.2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

8.3.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert, oferowanych terminów zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia, oferowanych okresów gwarancji oraz rękojmi na przedmiot
zamówienia.

8.4.

Zamawiający zapozna się z treścią ofert niezwłocznie po ich otwarciu.

8.5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty, a Wykonawca zobowiązany jest takich wyjaśnień
udzielić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest jednak
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt. 8.6, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.

8.6.

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

8.7.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

8.8.

8.9.

8.7.1

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 8.6;

8.7.2

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.);

8.7.3

została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w punkcie 5, lub nie złożył oświadczenia o zachowaniu
poufności, zgodnie z pkt. 7.1;

8.7.4

jest nieważna na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu i nieodrzuconych,
zgodnie z pkt. 8.7, ofert w oparciu o poniższe kryteria:
8.8.1

K1 – cena za realizację przedmiotu zamówienia (waga: 40 pkt.);

8.8.2

K2 – termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (waga: 10 pkt.);

8.8.3

K3 – okres gwarancji oraz rękojmi na urządzenia (waga: 10 pkt.);

8.8.4

K4 – doświadczenie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5.2.2 zapytania
ofertowego (waga: 40 pkt.).

Sposób przyznawania punktów ofercie badanej w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert:
8.9.1

w kryterium K1 – cena za realizację przedmiotu zamówienia
K1 = (Cmin / Cbad) x 40, gdzie:
K1 – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium K1;
Cmin – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród wszystkich
nieodrzuconych ofert;
Cbad – cena brutto realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie badanej.

8.9.2

w kryterium K2 – termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, liczba
przyznanych ofercie badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
a)

10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 19.07.2019 r.;

b)

5 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 20.08.2019 r.;

c)
8.9.3

8.9.4

8.10.

0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 20.09.2019 r.;

w kryterium K3 – okres gwarancji oraz rękojmi na urządzenia, liczba przyznanych ofercie
badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
a)

10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 36 – miesięczną
gwarancję oraz rękojmię na urządzenia;

b)

5 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 30 – miesięczną
gwarancję oraz rękojmię na urządzenia;

c)

0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 24 – miesięczną
gwarancję oraz rękojmię na urządzenia.

w kryterium K4 – doświadczenie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5.2.2
zapytania ofertowego, Wykonawca otrzyma 10 pkt. za wykazanie należytej realizacji w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdego dodatkowego – w
stosunku do liczby określonej w pkt. 5.2.2 zapytania ofertowego – zadania spośród
określonych w pkt. 5.2.2 zapytania ofertowego.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej zostanie obliczona według następującego
wzoru
K = K1 + K2 + K3 + K4, gdzie:
K – łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej;
K1 – K4 – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryteriów oceny ofert K1 – K4.

8.11.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana przez Zamawiającego oferta, której przyznano
największą łączną liczbę punktów.

8.12.

W przypadku, gdy dwóm lub większej liczbie ofert złożonych w ramach niniejszego postępowania
przyznano taką samą łączną liczbę punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana przez
Zamawiającego oferta z niższą ceną brutto.

8.13.

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
8.13.1

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

8.13.2

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,

a także zamieści powyższe informacje na stronie internetowej, na której opublikowane zostało
ogłoszenie o zamówieniu.
9.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
9.1.

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
Wykonawców przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 8.13.

9.2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy na realizację zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

10. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
10.1.

Istotne postanowienia umowy na realizację zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

10.2.

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany zawartej umowy na realizację zamówienia,
gdy potrzeba dokonania takiej zmiany jest następstwem:
10.2.1

zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;

10.2.2

zmiany okresu realizacji lub rozliczenia Projektu;

10.2.3

zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć w dacie zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Zmiana umowy na realizację zamówienia wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.

Zamawiający w każdym czasie, z uzasadnionych przyczyn (w szczególności w sytuacji, w której
zaoferowane przez Wykonawców ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia przekraczać
będą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), może
unieważnić niniejsze postępowanie. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu
niniejszego postępowania poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej,
na której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

11.2.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

11.3.

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego:
11.3.1

załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;

11.3.2

załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy na realizację zamówienia;

11.3.3

załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

miejscowość, dnia dd.mm.rrrr r.

Wykonawca:

nazwa (firma) / imię i nazwisko

adres siedziby / miejsca zamieszkania

NIP

Oświadczenie o zachowaniu poufności
W związku z chęcią udziału w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie liczników 1- i 3 – fazowych energii
elektrycznej w ramach realizacji projektu besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi
(dalej jako „Postępowanie”) prowadzonym przez Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Zamawiający”) na podstawie zapytania ofertowego nr …/2017 z dnia dd.mm.rrrr r., Wykonawca zobowiązuje
się do zachowania w poufności, na zasadach określonych poniżej, wszelkich informacji, materiałów i
dokumentów otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z Postępowaniem, w tym w
szczególności załącznika nr 3 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako
„Informacje Poufne”).
1.

Informacje Poufne nie obejmują informacji, które w dacie ogłoszenia Postępowania są ujawnione do
wiadomości publicznej, oraz informacji, które po dacie ogłoszenia Postępowania zostaną ujawnione do
wiadomości publicznej w wyniku zdarzeń innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez
Wykonawcę niniejszego oświadczenia.

2.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania Postępowania, jak również w okresie pięciu lat od daty
jego zakończenia na jakiejkolwiek podstawie:
a.

zachować Informacje Poufne w tajemnicy oraz chronić Informacje Poufne przed ich
ujawnieniem osobom trzecim z dołożeniem co najmniej takiego samego poziomu staranności,
jakiego Wykonawca dokłada celem ochrony własnych informacji poufnych, nie niższego
jednak niż uzasadniony charakterem tych informacji;

b.

wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu przygotowania i złożenia oferty w ramach
Postępowania;

c.

ujawniać Informacje Poufne wyłącznie tym swoim pracownikom lub współpracownikom (tj.
osobom fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie
spółki cywilnej, które osobiście świadczą usługi lub wykonują dzieła wyłącznie na rzecz
Wykonawcy), którzy muszą mieć do nich dostęp w celu przygotowania i złożenia oferty w
ramach Postępowania, przy czym: (i) Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyżej
wskazane osoby o określonych w niniejszym oświadczeniu obowiązkach związanych z
dostępem do Informacji Poufnych oraz zapewnić przestrzeganie przedmiotowych

obowiązków przez te osoby; (ii) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub
zaniechania wyżej wskazanych osób jak za własne działania lub zaniechania;
d.

nie kopiować, modyfikować lub opracowywać Informacji Poufnych w całości lub w części,
chyba że będzie to niezbędne w celu przygotowania i złożenia oferty w ramach Postępowania,
przy czym każda stworzona kopia, modyfikacja lub opracowanie Informacji Poufnych stanowi
Informację Poufną.

3.

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku
niezgodnego z niniejszym oświadczeniem ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych oraz
dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków takiego ujawnienia lub wykorzystania Informacji
Poufnych.

4.

Wykonawca może zostać zwolniony z obowiązków określonych w pkt. 3 powyżej wyłącznie:
a.

w przypadku uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego
– w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie;

b.

na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia
właściwego sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji publicznej – w
zakresie wskazanym – odpowiednio – w tych przepisach, orzeczeniu lub decyzji. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym
zakresie (o ile takie poinformowanie nie będzie zabronione na podstawie przedmiotowych
przepisów, orzeczenia lub decyzji) oraz w uzasadnionych i dopuszczalnych przepisami prawa
granicach współdziałać z Zamawiającym, w celu uniknięcia lub co najmniej zminimalizowania
negatywnych skutków ujawnienia lub innego rodzaju wykorzystania Informacji Poufnych.

5.

Informacje Poufne, jak również wszelkie ich kopie, modyfikacje lub opracowania, stanowią wyłączną
własność Zamawiającego.

6.

Zamawiający nie przenosi na Wykonawcę jakichkolwiek praw (w tym nie udziela jakiejkolwiek licencji)
do Informacji Poufnych.

7.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po zakończeniu Postępowania z jakiejkolwiek
przyczyny i na jakiejkolwiek podstawie, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu
wszystkie nośniki Informacji Poufnych, w których jest posiadaniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku
Informacji Poufnych zapisanych w systemach teleinformatycznych należących do Wykonawcy lub
będących pod kontrolą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest nieodwracalnie usunąć takie
Informacje Poufne, uniemożliwiając ponowny dostęp do nich, oraz złożyć Zamawiającemu
oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 0/100) za każdy taki przypadek, co nie wyłącza
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

9.

Kara umowna, o której mowa w pkt. 9 powyżej, będzie płatna w terminie 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawcę noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek bankowy w tej
nocie wskazany.

podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy na realizację zamówienia

Umowa na realizację zamówienia obejmować będzie następujące postanowienia:
1.

Przedmiot umowy obejmować będzie wykonanie prac określonych w załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w ofercie
Wykonawcy, każdorazowo nie później jednak niż do dnia 20.09.2019 r.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić, że przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie możliwa
wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy.

4.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot umowy w całości osobiście. Powierzenie
realizacji części przedmiotu umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej możliwe będzie wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Postanowienie
zdania poprzedniego nie dotyczy przypadków, w których Wykonawca – zgodnie z treścią zapytania
ofertowego i ofertą Wykonawcy – polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.

Z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy obejmować będzie wszelkie koszty związane z
realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie lub zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy.

6.

Wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy płatne będzie w częściach,
każdorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, na rachunek bankowy w tej
fakturze wskazany.

7.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych
oraz praw do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich
utworów stworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, na wszystkich
znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji. Przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu
poprzednim, nastąpi każdorazowo z chwilą stworzenia przez Wykonawcę danego utworu.

8.

W przypadku, gdy w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
jakikolwiek utwór, do którego autorskie prawa majątkowe przysługiwać będą jakiejkolwiek osobie
trzeciej, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie
licencji na korzystanie z takiego utworu na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach
eksploatacji, a także nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie i rozporządzanie
opracowaniami takiego utworu na wszystkich znanych w chwili udzielania licencji polach eksploatacji.
Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie udzielona na okres 5 lat od daty podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, a następnie automatycznie przekształci
się w licencję udzieloną na czas nieokreślony, którą każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć z
zachowaniem 10 – letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, przy

czym Wykonawca zobowiązany będzie do niewypowiadania przedmiotowej licencji, chyba że
Zamawiający rażąco naruszy jej warunki i nie usunie naruszenia w wyznaczonym mu, nie krótszym niż
60 dni, terminie.
9.

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonany
przedmiot umowy na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, każdorazowo jednak nie krótszy niż 24
miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy – w zakresie
urządzeń oraz nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu umowy – w zakresie pozostałego przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki reagowania
przez Wykonawcę na zgłoszenia wad oraz warunki usuwania wad przedmiotu umowy w ramach
gwarancji określone zostaną w umowie na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących
przypadkach: opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy (kary umowne naliczane za każdy dzień
opóźnienia), opóźnienie w realizacji zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi na przedmiot umowy (kary
umowne naliczane za każdy dzień opóźnienia), opóźnienie w realizacji zobowiązań z tytułu udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy (kary umowne naliczane za każdą godzinę opóźnienia w odniesieniu
do czasu reakcji oraz za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do czasu naprawy), naruszenie
zobowiązania do zachowania poufności (kary umowne naliczane za każdy przypadek naruszenia),
rozwiązanie umowy na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
11. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania, w tym odstąpienia (w całości lub w
zakresie wskazanej przez siebie części) od, umowy w następujących przypadkach: opóźnienia
Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy o co najmniej 10 dni, opóźnienia Wykonawcy
w realizacji przedmiotu umowy lub jego części o co najmniej 30 dni, rozwiązania umowy o
dofinansowanie Projektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy.
13. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu
umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku niewykonywania lub nienależytego,
w tym nieterminowego, wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z
realizacją przedmiotu umowy.
15. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać przez cały okres obowiązywania umowy opłacone
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności
związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 10.000.000,00 PLN.
16. Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia
ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w pieniądzu lub w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z
tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać
przedmiotowe zabezpieczenie przez okres obowiązywania umowy, w tym przez okres gwarancji oraz
rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Zamawiający zwolni przedmiotowe zabezpieczenie zgodnie z
następującymi zasadami: (i) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia; (ii) 30% wartości
zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik stanowi Informację Poufną w rozumieniu załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający
przekaże szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wszystkim Wykonawcom, którzy wykazali spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 zapytania ofertowego, oraz złożyli
Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu poufności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania ofertowego, zgodnie z pkt. 7.1 zapytania ofertowego.

