Załącznik nr 7 do SIWZ

PROCEDURA WERYFIKACJI PRÓBKI
ORAZ
PRZEPROWADZENIA DEMONSTRACJI W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA

„Dostawa systemu e-Urząd oraz sprzętu w ramach Projektu
e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice”

Opis zasad przygotowania i przeprowadzenia demonstracji
I.

Ogólne zasady

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
prezentacji oferowanego oprogramowania – Próbka oprogramowania aplikacyjnego. Prawo
zastrzeżone w zdaniu poprzedzającym wykonywane jest w szczególności wobec Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza).
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert, czy zadeklarowane
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego Systemu są zgodne
ze stanem faktycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie te funkcjonalności, które na dzień
składania ofert oferowany system posiada.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa wezwania Wykonawców do
prezentacji oferowanego oprogramowania o której mowa powyżej wraz z wezwaniem
Zamawiający przekaże scenariusze prezentacji zawierające zamkniętą listę funkcjonalności
podlegających prezentacji oraz wyznaczy termin prezentacji.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawców o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w pkt. 2)
powyżej nie później niż 5 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do
piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed wyznaczonym dniem prezentacji.
6. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie uznane za niezgodność oferty
z SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
7. Zmiana terminu demonstracji może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia tzw. „siły
wyższej".
8. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Próbki oferowanego Systemu w taki sposób by
Zamawiający mógł zweryfikować oświadczenie Wykonawcy co do właściwości oferowanego
przez Wykonawcę Systemu.
9. Zadeklarowane funkcjonalności, uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli
demonstracja wykaże, że funkcjonalności, które zgodnie z deklaracją Wykonawcy Systemu
posiada, są zawarte w systemie. Jeśli w trakcie demonstracji w próbce nie zostaną przez
Zamawiającego zidentyfikowane właściwości, które zgodnie z deklaracją Wykonawcy system
posiada, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie nieprawdziwą
informację.
10. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego,
mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym
zamówieniu, w szczególności niepotwierdzenie w trakcie demonstracji oświadczeń złożonych
w ofercie Wykonawcy co do właściwości (w tym funkcjonalności) oferowanego Systemu,
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art.
24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
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2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą pzp” , niezależnie od innych skutków
przewidzianych prawem.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp.
II.

Przygotowanie Próbki oprogramowania do Demonstracji
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć próbkę oferowanego
oprogramowania aplikacyjnego w postaci komputera przenośnego (laptopa) z
zainstalowanymi wszystkimi modułami / funkcjonalnościami zgodnie z wymaganiami
zawartymi w formularzu ofertowym wraz z działającą testową bazą danych zgodną z
wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu
elementami umożliwiającymi właściwe działanie systemu takimi jak zmienne
środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty systemu operacyjnego w
tym zainstalowane przeglądarki internetowe (co najmniej MS Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Chrome).
2. Próbka musi być dostarczona w formie fizycznych urządzeń, nie jest dopuszczalne
stosowanie emulatorów. Na dostarczonej próbce w postaci komputera przenośnego
(laptopa) Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika posiadającego prawa
administracyjne do oprogramowania, tak aby możliwe było założenie nowego
użytkownika systemu, wprowadzenie danych testowych, wykonywanie wykazów
oraz wszelkich innych czynności umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji
oferowanego systemu celem potwierdzenia, iż oferta odpowiada treści SIWZ. Login
użytkownika posiadającego prawa administracyjne do oprogramowania: admin.
Hasło użytkownika posiadającego prawa administracyjne do oprogramowania:
admin. Ponadto wymagane jest dołączenie kompletnej instrukcję uruchomienia i
użytkowania próbki.

III. Procedura i forma przekazania Próbki
1. Elementy sprzętowe stanowiące środowisko testowe, w tym komputery, które będą niezbędne do
demonstracji działania Próbki zostaną dostarczone przez Wykonawcę 30 minut przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia demonstracji Próbki.
2. Laptopy muszą być zapakowane w nieprzezroczyste opakowanie uniemożliwiające jego otwarcie
bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane)
3. Zamawiający zapewni przechowanie przekazanych Próbek w pomieszczeniu o panujących w nim
warunkach pokojowych, do którego dostęp będą mieli tylko upoważnieni przedstawiciele
Zamawiającego.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy zdeponowane Próbki na 30 minut przed rozpoczęciem
demonstracji Próbki, wszelkie czynności przygotowawcze do prezentacji Wykonawca będzie
realizował w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Podczas przeprowadzenia demonstracji Próbki Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie z
dostarczonego do Zamawiającego sprzętu oraz zdeponowanych laptopoów a także niezbędnych
akcesoriów podłączeniowych oraz urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego jak rzutniki,
kamery wideo czy niezbędne listwy zasilające.
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6. Niedopuszczalne jest:
- wgrywanie z zewnętrznych źródeł (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków
komunikacji, np.: sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów, poza danymi testowymi
przekazanymi przez Zamawiającego,
- instalowanie bądź uaktualnianie zainstalowanego oprogramowania z zewnętrznych źródeł,
- rozbudowywanie elementów sprzętowych.
7. Dostarczony do Zamawiającego sprzęt komputerowy serwerowy służący do stworzenia środowiska
demonstracyjnego nie może zawierać zainstalowanych żadnych dodatkowych nośników danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeglądnięcia sprzętu oraz obecności przy instalowaniu
zdeponowanych dysków.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wizualizacji przeprowadzanej demonstracji na ekranie z użyciem
co najmniej jednego rzutnika multimedialnego lub innego wielkoformatowego urządzenia
wyświetlającego dostarczonego przez Zamawiającego celem umożliwienia obserwacji
demonstracji wszystkim obecnym na niej osobom.
11. Zadeklarowane w ofercie funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli
wykonana demonstracja wykaże, że wszystkie deklarowane funkcjonalności rzeczywiście są
zawarte w oferowanym systemie i działają prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem — tzn., że
Próbka ma właściwości opisane w ofercie Wykonawcy i wymaganiach SIWZ. Niezidentyfikowanie
w trakcie trwania demonstracji w Próbce właściwości przedmiotu oferty uznawane jest przez
Zamawiającego za brak takiej właściwości w odniesieniu do oferowanego przez Wykonawcę
rozwiązania i będzie skutkowało odrzuceniem oferty tegoż Wykonawcy na podstawie art. 89 ust .
1, pkt. 2 ustawy pzp.
VII.

Procedura przeprowadzania testów:

1. Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej,
powołanej przez Zamawiającego.
2. Demonstracja będzie się odbywać się zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym
Załączniku.
3. Z uwagi na równe traktowanie wszystkich Wykonawców Zamawiający nie dopuszcza żadnych
odstępstw od sposobu prowadzenia Demonstracji opisanego w niniejszym Załączniku.
4. Demonstracja będzie przeprowadzona przez Komisję Przetargową Zamawiającego
w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego w
demonstracji poza osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej uczestniczyć mogą
przedstawiciele Wykonawcy pełniącego funkcje Inżyniera Kontraktu
Ze strony Wykonawcy będą mogły uczestniczyć w demonstracji jednocześnie maksymalnie 2
osoby posiadające niezbędną wiedzę merytoryczną i techniczną. Osoby te posiadać winny
z sobą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, chyba że upoważnienie wynika
z dokumentów dołączonych do oferty. W demonstracji Próbki mogą uczestniczyć w
charakterze obserwatora upoważnieni przedstawiciele wszystkich Wykonawców, za
wyjątkiem sytuacji, w której część demonstracji zostanie zastrzeżona w ofercie jako
tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku większej liczby uczestników Zamawiający
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dopuszcza możliwość ograniczenia liczby uczestniczących przedstawicieli do jednego dla
Wykonawcy.
5. Demonstracja będzie odbywała się na środowisku demonstracyjnym przygotowanym przez
Wykonawcę.
6. Środowisko demonstracyjne
komputerowym Wykonawcy.

będzie

zainstalowane

i

skonfigurowane

na

sprzęcie

7. W celu przygotowania przez Wykonawcę środowiska demonstracyjnego ma on obowiązek
przygotować testowe próbki danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ oraz niniejszej
dokumentacji.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania Demonstracji rozwiązania na ekranie z
użyciem rzutnika multimedialnego w sposób umożliwiający obserwację Weryfikacji
wszystkim obecnym na niej osobom.
9. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do przeprowadzenia prezentacji zasoby konieczne
do wykonania prezentacji wybranych funkcjonalności tj.:
a. zasoby sprzętowe:
- projektor,
- drukarkę - wykonawca zapewni możliwość wykonania wydruku podczas
prowadzenia prezentacji.
b. zasoby programowe - oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.
c. zapewnienie na czas prezentacji dostępu do Internetu np. poprzez modem/router
GSM”.
10. Przeprowadzenie Demonstracji będzie udokumentowane pisemnym protokołem
sporządzonym przez Zamawiającego celem włączenia go do akt postępowania
przetargowego.
11. Dopuszcza się nagrywanie przez Zamawiającego przebiegu demonstracji kamerą video i/lub
innymi środkami audiowizualnymi. Przedstawiciele Wykonawcy nie będą upoważnieni do
rejestracji przebiegu demonstracji w postaci audio-video. Zarejestrowany przez
Zamawiającego materiał będzie udostępniony Wykonawcom na zasadach określonych w art.
96 ust. 3 ustawy pzp z zastrzeżeniem danych, które będą stanowić tajemnice
przedsiębiorstwa danego Wykonawcy.
12. W trakcie demonstracji Zamawiający będzie mógł zadawać pytania Wykonawcy w zakresie
wymaganych funkcjonalności opisanych w formularzu ofertowym, zmierzające wyłącznie do
ustalenia czy dana funkcjonalności zadeklarowana w oświadczeniu Wykonawcy jest
rzeczywiście realizowana przez oferowane rozwiązane.
13. W trakcie Demonstracji Wykonawca będzie mógł udzielać Zamawiającemu dodatkowych
informacji, które zostaną zamieszczone w protokole.
14. W przypadku wystąpienia błędu Wykonawca może, celem usunięcia błędu, dokonać
niezbędnych z jego punktu widzenia modyfikacji prezentowanego systemu. Łączny czas
trwania dokonywania takich modyfikacji nie może przekroczyć 30 minut.
15. Demonstracja Próbki, dokonana będzie poprzez realizację scenariuszy testowych i
sprawdzeniu czy Próbkę cechują te funkcjonalności, które Wykonawca potwierdził w
formularzu oferty i które wymagane są zapisami SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość sprawdzenia jedynie części zadeklarowanej przez Wykonawcę funkcjonalności.
16. Wykonawca w trakcie demonstracji zobowiązany jest zapisywać, na żądanie Zamawiającego,
zrzuty ekranów i pliki raportów na nośnik pamięci masowej w kartotece o nazwie Zrzuty.
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17. Zamawiający szacuje czas pojedynczej demonstracji wraz z jej przygotowaniem na 3 h. Do
czasu demonstracji nie wlicza się jednej 20 minutowej przerwy.
18. W przypadku wystąpienia awarii technicznej w trakcie demonstracji, Wykonawca może,
celem usunięcia awarii, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia prac, które realizowane
będą w obecności Zamawiającego. Łączny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 1
godziny i czas ten nie będzie wliczany do czasu łącznego maksymalnego czasu
przeznaczonego na demonstrację, przy czym w ramach usuwania awarii, ani żadnym innym
przypadku Wykonawca nie może wgrywać żadnego oprogramowania niedostarczonego na
złożonych wraz z ofertą nośnikach pamięci masowych wcześniej niezainstalowanego na
komputerze oprogramowania.
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