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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer 

ZP/PN/2312/01/146/2017 
na:   

Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu 
STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu 

 
I. Zakres przedmiotu zamówienia 
Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług informatycznych ICT na potrzeby łącznie 20 

przedsiębiorstw inkubowanych o minimalnych funkcjonalnościach i parametrach określonych poniżej. 

 

1) Wykonanie i utrzymanie strony Internetowej 
a) Wykonanie strony WWW o funkcjonalności uzależnionej od potrzeb przedsiębiorstwa 

inkubowanego: 

• witryna zbudowana w oparciu o system CMS, 

• baza danych w standardzie mySQL, 

• wdrożenie layoutu opracowanej strony internetowej w standardzie responsive web design 

dla przeglądarek Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, 

• rozszerzenia funkcjonalne przygotowane w oparciu o technologię PHP oraz JavaScript, 

• wdrożenie skryptów ułatwiających pozycjonowanie strony internetowej na podstawie 

metadanych, 

• portal Internetowy zaprezentowany w formacie OnePage (wszystkie dane i sekcje na 

jednej stronie), 

• w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze 

min. 3 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi strony 

WWW; termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni 

przed realizacją szkolenia;  

• termin realizacji wykonania strony WWW i przeprowadzenie szkolenia: do 60 dni od dnia 

otrzymania zamówienia. 

 

b) Hosting Internetowy - udostępnienie przestrzeni do publikacji i zarządzania stroną 
internetową, zakres będzie modyfikowany w zależności od aktualnego zapotrzebowania 

serwisu WWW przedsiębiorstwa inkubowanego: 

• pojemność konta: min. 250 GB, 

• obsługa poczty email w ramach dostępnej pojemności, 

• obsługa do 10  poczt mailowych, 

• dwie bazy MSSQL/ MySQL do 1GB wielkości, 

• kopia zapasowa do 3 dni wstecz, 

• backup zarządzalny: SSH, 

• konta FTP bez limitu, 

• termin realizacji usługi: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania protokołu zdawczo odbiorczego usługi, o której mowa w punkcie 1) a), 

realizacja do końca trwania umowy. 

 

2) Wykonanie i utrzymanie portalu internetowego 
a) Wykonanie portalu internetowego / sklepu internetowego - w zależności od aktualnie 

realizowanej strategii rozwoju i sprzedaży przedsiębiorstwa inkubowanego: 

• zbudowany w oparciu o system CMS, 

• baza danych w standardzie MySQL, 

• rozszerzenia funkcjonalne przygotowane w oparciu o technologię PHP oraz JavaScript, 
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• portal Internetowy opracowany zostanie w formacie prezentacji danych i sekcji na stronie 

głównej i podstronach dodatkowych: Oferta, Aktualności, Kontakt o następującej 

charakterystyce: model one page design, 

• strona responsywna na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, 

• strona zbudowana w oparciu o technologię Wordpress i Bootstrap v3,  

• strona dostosowana do aktualnych wersji przeglądarek internetowych takich jak: Internet 

Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari i inne, 

• dokumentacja użytkownika wraz z opisem instalacji,  

• odbiorca końcowy (Przedsiębiorstwo inkubowane) otrzymuje zestaw plików stanowiący 

konstrukcję strony www gotową do przeniesienia na serwer, po stronie przedsiębiorstwa 

jest uzupełnienie treści na stronie, 

• strona nie powinna zawierać technologii Flash, wszystkie animacje powinny być 
wykonane przy użyciu CSS bądź JavaScript,  

• strona powinna być zoptymalizowana dla Social Media (metatagi), 

• strona i template powinny być gotowe do internacjonalizacji (przy użyciu pluginu 

Polylang), 

• przygotowanie CMS do zarządzania treścią strony www z obsługą wersji językowych 

oraz sklepu internetowego (np. Wordpress) z możliwością podpięcia gotowego systemu 

płatności  np. Przelewy 24. 

• w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze 

min. 3 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi portalu 

internetowego; termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 

dni przed realizacją szkolenia;  

• termin realizacji wykonania portalu i przeprowadzenie szkolenia: do 60 dni od dnia 

otrzymania zamówienia. 

 

b) Hosting Internetowy: Udostępnienie przestrzeni do publikacji i zarządzania portalem 

internetowym, zakres będzie modyfikowany w zależności od aktualnego zapotrzebowania 

serwisu: 

• pojemność konta: min. 1 TB, 

• obsługa poczty email w ramach dostępnej pojemności, 

• obsługa do 10  poczt mailowych, 

• pięć baz MSSQL/MySQL do 1GB wielkości, 

• kopia zapasowa do 3 dni wstecz, 

• backup zarządzalny: SSH, 

• konta FTP bez limitu, 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

protokołu zdawczo odbiorczego usługi, o której mowa w punkcie 2) a), realizacja do 

końca trwania umowy. 

 

3) Udostępnienie dedykowanego serwera  
Zapewnienie dostępu do dedykowanego serwera o mocy obliczeniowej uzależnionej od aktualnego 

zapotrzebowania przedsiębiorstwa inkubowanego o następujących minimalnych parametrach:  

a) Serwer dedykowany wersja min. 

• Procesor 4 rdzeniowy,  prędkość min. 2,2 GHz  

• Średnia wydajność w benchmarku CPU PassMark 6396  

• Pamięć RAM 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz  

• HDD Soft Raid 2x2TB 

• Adapter sieciowy 1 Gigabit  

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 

 

b) Serwer dedykowany wersja standard  

• Procesor 6 rdzeniowy,  prędkość min. 3,5 GHz  
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• Średnia wydajność w benchmarku CPU PassMark 13520  

• Pamięć RAM 128 GB DDR4 ECC 2133MHz 

• HDD Soft Raid  2x2 TB  

• Adapter sieciowy 1 Gigabit  

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 

 

c) Serwer dedykowany wersja pro 

• 2 x Procesor 16 rdzeniowy,  prędkość min. 2,6 GHz  

• Średnia wydajność w benchmarku CPU PassMark 14094  

• Pamięć RAM 128 GB DDR4 ECC  2133 MHz  

• HDD Soft Raid 2x4TB SAS  

• Adapter sieciowy 10 Gigabit 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 

 

4) Wsparcie stacji roboczych 
Wsparcie IT w zakresie serwisu stacji roboczych, i urządzeń peryferyjnych:  

• obsługa min. dwóch punktów dostępowych (punkt dostępowy oznacza urządzenie 

korzystające z Internetu, np. komputer, router, drukarka), 

• pomoc świadczona bezpośrednio w punkcie dostępowym, 

• możliwość generowania zleceń serwisowych przez specjalnie zainstalowaną aplikację, 
• utrzymanie i zapewnienie stabilnego działania urządzeń wpiętych do obsługi, 

• generowanie zestawień o obciążeniu wskazanych stacji roboczych, 

• generowanie raportów zgłoszeń, obciążenia, stanu urządzeń, 
• realizacja zleceń serwisowych będzie odbywać się zgodnie ze specyfikacją typu Service 

Level Agreement (SLA) o parametrach: 

maksymalny czas reakcji – błąd krytyczny: 2 rbg 

maksymalny czas reakcji – błąd uciążliwy: 4 rbg 

maksymalny czas reakcji – błąd nieuciążliwy: 6 rbg 

maksymalny czas naprawy – błąd krytyczny: 1 dzień roboczy 

maksymalny czas naprawy – błąd uciążliwy: 2 dni robocze 

maksymalny czas naprawy – błąd nieuciążliwy: 4 dni robocze. 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 

 

5) Udostępnienie systemu webinarowego (videokonferencyjny)  
Udostępnienie systemu videokonferencyjnego oferującego multimedialną, interaktywną 
komunikację, realizowaną za pomocą urządzeń elektronicznych dla min. 25 osób jednocześnie: 

• współdzielenie pulpitu,  

• upload plików do 100 Mb,  

• wsparcie na urządzenia mobilne. 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 

 

6) Wsparcie systemu zarządzania treścią  
Zapewnienie administracji i zarządzania witryną internetową /portalem internetowym  z zakresie 

treści poprzez wprowadzanie zmian w okresie trwania umowy: 

• zarządzanie uprawnieniami dostępu, 

• wprowadzanie zmian dotyczących treści, 

• wprowadzanie zmian dotyczących zdjęć. 
• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 
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7) Pozycjonowanie stron  
Zarządzanie usługami pozycjonowania: 

• Optymalizacja - dostosowanie strony zarówno do mechanizmów wyszukiwania, jak i 

preferencji internautów, w tym:  

- optymalizacja kodu poprzez m.in. uporządkowanie struktury wewnętrznej serwisu, 

usunięcie istotnych błędów w kodzie, 

- optymalizacja treści strony pod kątem promowanych wyrażeń kluczowych; 

• Link Building - promowanie witryny na zewnętrznych serwisach poprzez linkowanie, np. 

z katalogów stron, 

• Content Marketing - tworzenie dodatkowych, unikalnych i merytorycznych materiałów o 

firmie, marce czy poszukiwanych przez użytkowników produktach, z uwzględnieniem 

zasad SEO Copywritingu, 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy. 

 

8) Udostępnienie systemu zgłoszeń serwisowych  
Udostępnienie internetowego systemu zgłoszeń - dla przedsiębiorstwa inkubowanego: 

• utworzenie indywidualnych kont ewidencji problemów,  

• analizy realizacji zgłoszeń serwisowych,  

• akceptacji rozwiązanych problemów. 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, realizacja do końca trwania umowy 

 

9) Dedykowany pakiet oprogramowania - System klasy ERP  
a) Dostawa systemu ERP wspierającego procesy fakturowania z możliwością prowadzenia 

rozliczeń kasowo bankowych: 

• ewidencja dokumentów handlowych: faktur sprzedaży, faktur kosztowych, faktur 

proforma, faktur zaliczkowych oraz ofert, 

• przypisywanie domyślnych cen produktów dla konkretnych Kontrahentów, 

• przypisywanie domyślnych rabatów dla konkretnych Kontrahentów, 

• analiza historii kontrahenta, 

• ewidencja rejestrów kasowo- bankowych, 

• ewidencja raportów kasowo-bankowych dla utworzonych rejestrów kasowo-bankowych, 

• ewidencja zapisów kasowo bankowych, 

• prowadzenie rozliczeń/rozrachunków zapisów kasowo-bankowych z dokumentami 

handlowymi dla kontrahentów, 

• import danych firmowych na podstawie numeru NIP z serwisu Urzędu Statystycznego, 

• import wyciągów bankowych w formacie MT940, 

• system zostanie wdrożony i skonfigurowany na zasobach Zamawiającego, 

• możliwa rozbudowa o dodatkowe moduły:  środków trwałych, księgi przychodów i 

rozchodów, księgowości kontowej, kadr i płac, analiz, 

• system przeznaczony dla jednego operatora, tj. jednej osoby korzystającej w jednym 

czasie, 

• w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe dla każdego 

przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi systemu (dotyczące administracji i 

zarządzania systemem ERP) w wymiarze min. 3 godzin, termin szkolenia Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia, 

• termin realizacji: do 60 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

b) Dostawa systemu ERP wspierającego procesy fakturowania oraz handlowo- magazynowego z 

możliwością prowadzenia rozliczeń kasowo bankowych: 

• ewidencja dokumentów handlowych: faktur sprzedaży, faktur zakupu, faktur kosztowych, 

faktur proforma, faktur zaliczkowych oraz ofert, 
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• ewidencja dokumentów magazynowych: wydanie zewnętrzne, przyjęcie zewnętrzne, 

przyjęcie wewnętrzne, rozchód wewnętrzne, przesunięcie międzymagazynowe, 

• generowania inwentaryzacji zasobów z podziałem na grupy czy magazynu, automatyczną 
ewidencją dokumentów rozchodu i przyjęcia wewnętrznego związanego z inwentaryzacją, 

• przypisywanie domyślnych cen produktów dla konkretnych Kontrahentów, 

• przypisywanie domyślnych rabatów dla konkretnych Kontrahentów, 

• generowanie raportu braków zgodnie z ustalonymi parametrami: stany minimalne, stany 

maksymalne, zamawiać po, 

• analiza stanu magazynu na dany dzień, 
• analiza historii towaru, 

• analiza historii kontrahenta, 

• ewidencja rejestrów kasowo- bankowych, 

• ewidencja raportów kasowo-bankowych dla utworzonych rejestrów kasowo-bankowych, 

• ewidencja zapisów kasowo bankowych, 

• prowadzenie rozliczeń/rozrachunków zapisów kasowo-bankowych z dokumentami 

handlowymi dla kontrahentów, 

• import danych firmowych na podstawie numeru NIP z serwisu Urzędu Statystycznego, 

• import wyciągów bankowych w formacie MT940, 

• system zostanie zainstalowany na zasobach Zamawiającego, 

• możliwa rozbudowa o dodatkowe moduły:  środków trwałych, księgi przychodów i 

rozchodów, księgowości kontowej, kadr i płac, analiz, 

• system przeznaczony dla jednego operatora, tj. jednej osoby korzystającej w jednym 

czasie, 

• w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe dla każdego 

przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi systemu (dotyczące administracji i 

zarządzania systemem ERP) w wymiarze min. 3 godzin, termin szkolenia Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia, 

• termin realizacji: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

c) Dostawa systemu ERP wspierającego procesy fakturowania, handlowo- magazynowego oraz 

CRM z możliwością prowadzenia rozliczeń kasowo bankowych: 

• rejestracja kontaktów z klientami, a także harmonogramowanie zadań i rejestrację 
wykonanych czynności, 

• ewidencję faktur cyklicznych – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu 

podmiotów  

• obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna), 

• opracowanie oraz obsługę ofert handlowych; 

• wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych 

płatnościach; 

• tworzenie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o 

nieuregulowanych należnościach, 

• ewidencję dokumentów handlowych: faktur sprzedaży, faktur zakupu, faktur kosztowych, 

faktur proforma, faktur zaliczkowych oraz ofert, 

• ewidencja dokumentów magazynowych: wydanie zewnętrzne, przyjęcie zewnętrzne, 

przyjęcie wewnętrzne, rozchód wewnętrzne, przesunięcie międzymagazynowe, 

• generowania inwentaryzacji zasobów z podziałem na grupy czy magazynu, automatyczną 
ewidencją dokumentów rozchodu i przyjęcia wewnętrznego związanego z inwentaryzacją, 

• przypisywanie domyślnych cen produktów dla konkretnych Kontrahentów, 

• przypisywanie domyślnych rabatów dla konkretnych Kontrahentów, 

• generowanie raportu braków zgodnie z ustalonymi parametrami: stany minimalne, stany 

maksymalne, 

• analiza stanu magazynu na dany dzień, 
• analiza historii towaru, 

• analiza historii kontrahenta, 
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• ewidencja rejestrów kasowo- bankowych, 

• ewidencja raportów kasowo-bankowych dla utworzonych rejestrów kasowo-bankowych, 

• ewidencja zapisów kasowo bankowych, 

• prowadzenie rozliczeń/rozrachunków zapisów kasowo-bankowych z dokumentami 

handlowymi dla kontrahentów, 

• import danych firmowych na podstawie numeru NIP z serwisu Urzędu Statystycznego, 

• import wyciągów bankowych w formacie MT940, 

• system zostanie zainstalowany na zasobach Zamawiającego, 

• możliwa rozbudowa o dodatkowe moduły: środków trwałych, księgi przychodów i 

rozchodów, księgowości kontowej, kadr i płac, analiz, 

• system przeznaczony dla jednego operatora, tj. jednej osoby korzystającej w jednym 

czasie, 

• w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe dla każdego 

przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi systemu (dotyczące administracji i 

zarządzania systemem ERP) w wymiarze min. 3 godzin, termin szkolenia Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia, 

• termin realizacji: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

d) Wsparcie systemu klasy ERP:  

• Wykonawca zapewni zdalne i telefoniczne wsparcie merytoryczne  w wymiarze min. 3 

godzin w miesiącu. 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 9) a), 

b) lub c), realizacja do końca trwania umowy. 

 

10) Dedykowany pakiet oprogramowania- Elektroniczny obieg dokumentów  
a) Dostawa systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów wraz 

ze zdefiniowanymi ścieżkami akceptacji dla wskazanych rodzajów dokumentów: 

• opracowanie odrębnych ścieżek obiegu dokumentów (modułów) dla dokumentów, np. 

faktur, 

• automatyczne sporządzanie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

• generowanie powiadomień mailowych o dokumencie do akceptacji, 

• pozostałe funkcjonalności: 
- wysyłka zeskanowanego dokumentu bezpośrednio do aplikacji, 
- możliwość zdefiniowania indywidualnych ścieżek obiegu dokumentów, 

- akceptacja szeregowa lub równoległa dokumentów, 

- generowanie powiadomień o dokumencie do akceptacji na wskazany adres mailowy, 

- predekretacja kosztu z podziałem na centrum kosztów/projekt/konto księgowe, 

- określanie przebiegu ścieżki akceptacji ze względu na poziom kosztów, 

- wysyłka dla wybranej grupy kontrahentów powiadomień o zbliżającym się terminie 

płatności/nieterminowej wpłacie, na specjalnie przygotowanym szablonie, 

- automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

- generowanie zestawienia polecenia przesyłki w formacie honorowanym przez operatora 

pocztowego, 

• w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe dla każdego 

przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi systemu (dotyczące administracji i 

zarządzania systemem obiegu dokumentów) w wymiarze min. 3 godzin, termin szkolenia 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia, 

• termin realizacji: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

b)  Świadczenie usługi elektronicznej ewidencji dokumentów: 

• elektroniczna ewidencja realizowana będzie po zeskanowaniu dokumentu przez Odbiorcę 
(przedsiębiorstwo inkubowane) do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, 

• ewidencji podlegać będą dokumenty kosztowe; 
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• zaewidencjonowany dokument będzie wysłany w elektronicznej formie do Odbiorcy 

zgodnie z ustalonym rodzajem dokumentu i ścieżką akceptacji, 

• odbiorca otrzyma powiadomienie mailowe o nowym dokumencie, 

• system zapewni wyszukiwanie i analizę dokumentów w wersji elektronicznej, łącznie z 

podglądem zeskanowanego dokumentu, 

• zakres opisywanych dokumentów: 

- dane teleadresowe Kontrahenta, 

- rodzaj dokumentu, 

- firma, 

- wartość netto, 

- stawka VAT, 

- wartość brutto, 

- numer dokument, 

- data otrzymania, 

- data sprzedaży, 

• termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 10) 

a), realizacja do końca trwania umowy. 

 

II. Warunki ogólne realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz wytycznymi zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia minimum 4 osoby w zakresie realizacji 

usług. 

3. Wykonawca zapewni dyspozycyjność minimum 1 osoby skierowanej do realizacji zamówienia: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Zacisze 12 w Elblągu przez co najmniej 2 (dwie) 

godziny zegarowe dziennie w dni robocze, 

b) telefonicznie i mailowo przez co najmniej 4 (cztery) godziny dziennie w dni robocze. 

Zamawiający dopuszcza kontakt w formie telekonferencji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować postępy oraz rezultaty prac z przedstawicielami 

przedsiębiorstw inkubowanych.  

5. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy na podstawie pisemnych 

Zamówień składanych przez Zamawiającego, przekazywanych pocztą lub drogą elektroniczną. 
Zamawiający w Zamówieniu zleci Wykonawcy wykonanie konkretnych usług przeznaczonych dla 

danego przedsiębiorstwa inkubowanego według rzeczywistej potrzeby przedsiębiorstwa. 

6. Po zakończeniu wykonania usługi sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru usługi, stanowiący podstawę rozliczenia z Wykonawcą. 
7. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy usługi, o których mowa powyżej nie później niż na 2 miesiące 

przed upływem okresu trwania umowy. 

8. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm), 

jeżeli Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia urządzeń, systemów lub usług należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy 

lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń, systemów lub usług użyte w Opisie 

przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy 

firmowe urządzeń, systemów lub usług zastosowanych w SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących urządzenia, systemy lub usługi 

o parametrach, funkcjach technicznych i funkcjonalnościach nie gorszych niż wymienione w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie 

z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry 

równoważności zostały określone w Opisie Przedmiotu Zmówienia. 
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W przypadku zaoferowania systemów lub usług równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie 

dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi i systemy odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

 

III. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi przez okres minimum 3 

miesięcy od daty końcowego odbioru usług. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres 

gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

ujawnionych wad.  

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie 

uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz 

naliczenia kar umownych. 

3. Reklamacje Zamawiającego rozpatrzone będą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 14 dni 

kalendarzowych równoznaczne jest z niezrealizowaniem umowy albo z niezrealizowaniem 

obowiązków wynikających z gwarancji, po upływie tego terminu Zamawiający przestanie naliczać 
kary umowne za nieterminowe realizowanie usługi lub gwarancji i będzie dochodził swoich praw na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 


