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WIO6-WAT.122.4.2014 Bydgoszcz, dnia 17.07.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostawe o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawyz dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Swiadczenie biez^cego nadzoru nad oprogramowaniem do gromadzenia danych, zwanego dalej
oprogramowaniem, skladaj^cego sie z oprogramowania ukladu gromadzenia danych CS-Mk-3 oraz
oprogramowania stacji centralnej dla systemu CS-5, w dzialaja.cym u Zamawiajqcego systemie ci^gfych
pomiar6w imisji, zwanym dalej systemem.

Wymogi Zamawiajqcego:
1) zmiany w konfiguracji CS-Mk-3 - na bieza_co; w miare potrzeb zglaszanych przez

Zamawiajqcego,
2) rekonfiguracja CS-5 w centrali systemu (konfigurowanie nowych uzytkownikbw, zmiana ich

uprawnieh, modyfikacje i tworzenie nowych raportdw, zapytari, eksport6w, akcji automatycznych,
wykresbw, grafik) - na bieza,co; w miare potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj^cego,

3) rutynowa kontrola stanu oprogramowania - raz w miesiqcu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
Zamawiaja,cym,

4) og6lna ocena stanu systemu operacyjnego, na kt6rym zainstalowano oprogramowanie - raz na
kwartal,

5) podnoszenie funkcjonalno£ci oprogramowania - na biezqco; w miare potrzeb zglaszanych przez
Zamawiaj^cego,

6) udostepnianie nowych wersji oprogramowania (tzw. upgrade) o zwiekszonej funkcjonalnosci
(wskutek zmian obowiqzujqcych przepisow i reali6w rynku pomiar6w srodowiskowych oraz
potrzeb zglaszanych przez Zamawiaja,cego na adres e-mail ) wraz z aktualizacjq instrukcji,

7) prace wdrozeniowe zwig.zane z udostepnianiem nowych wersji oprogramowania (zmiany w
konfiguracji i dokumentacji, szkolenia z obsJugi nowych wersji oprogramowania) - prowadzone
na biezqco; w miare potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj^cego,

8) prace wynikaj^ce z dostosowania do aktualnych potrzeb - w wymiarze nie mniej niz 8 godzin w
kazdym miesi^cu obowi^zywania umowy po zgtoszeniu takich potrzeb przez Zamawiaj^cego na
adres e-mail ,

9) konsultacje telefoniczne i elektroniczne w zakresie bieza.cej eksploatacji systemu (nr tel ,
adres e-mail ),

10) wykonywane w kazdym miesiqcu obowiqzywania umowy - kontrola sp6jnosci i integralnosci bazy
danych, naprawa ewentualnych Wed6w oraz optymalizacja bazy danych (w tym reorganizacja
indeksbw i zapytah), analiza dziennik6w zdarzeh systemu operacyjnego i bazy danych oraz
wynikaja,ce z niej dziatania korekcyjne,

11) optymalizacja bazy danych - okresowo, stosownie do potrzeb, po zgtoszeniu takich potrzeb
przez Zamawiaja/rego na adres e-mail ,

12) rekonfiguracja pol^czeh poszczegolnych stacji ze stacjq centralna, w przypadku zmiany sposobu
Iqcznosci,
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Swiadczenie ustugi w terminie do dnia 30 pazdziernika 2014 r.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cene za catosc opracowania raportu z badan" okreslonego w opisie przedmiotu

zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
'* dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
> dysponowanie niezbedn^ wiedza., doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Jacek Goszczyhski, numer telefonu: (52) 582-64-80;

e-mail: jacek.goszczynski@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bycztozona w terminie do dnia 21 lipca 2014 roku wjednej zform:

• pisemne] na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pi

2. Oferty zlozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofad swoj^ ofert?.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze za.dac od Wykonawc6w wyjasnieh

dotycz^cych tresci zlozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsza, oferte i zawrze z nim umowe.
W za(a.czeniu ogblne warunki umowy.

WOJEWO
OCHROMY SROll

dr Elwira Jutt

wz. Gtownego Ksiegjwego

M T -O i " I > A Bernadefa Jaworska
StarszxjKsi^gowy
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WIOS-WAT. 122.4.2014 Zatacznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreslonych niniejszq umowa^
obowiazek wykonywania ustugi polegajacej na swiadczeniu biczacego nadzoru nad
oprogramowanicm do gromadzenia danych, zwanego dalcj oprogramowaniem, skladajacego si$ z
oprogramowania ukJadu gromadzenia danych CS-Mk-3 oraz oprogramowania stacji ccntralncj dla
systcmu CS-5, w dziatajacym u Zamawiajaccgo systemic ciagiych pomiarow imisji, zwanym dalej
systemcm, w nast^pujacym zakresie:
1) zmlany w konfiguracji CS-Mk-3 - na biczaco; w miar? potrzeb zgiaszanych przez

Zamawiajacego,
2) rekonfiguracja CS-5 w central! systcmu (konfigurowanie nowych uzytkownikow, zrniana ich

uprawnieri, modyfikacjc i tworzenic nowych raportow, zapytari, eksportow, akcji
automatycznych, wykresow, grafik) - na biezaco; w miar? potrzeb zglaszanych przez
Zamawiajacego,

3) rutynowa kontrola stanu oprogramowania- raz w miesiacu, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Zamawiajacym,

4) ogolna ocena stanu systemu operacyjnego, na ktorym zainstalowano oprogramowanie - raz na
kwartai,

5) podnoszenic funkcjonalnosci oprogramowania - na biezaco; w rniare^ potrzeb zglaszanych
przez Zamawiajacego,

6) udost9pnianic nowych wersji oprogramowania (tzw. upgrade) o zwi^kszonej funkcjonalnosci
(wskutek zmian obowiqzujqcych przepisow i rcaliow rynku pomiarow srodowiskowych oraz
potrzeb zgtaszanych przez Zamawiajacego na adres e-mail ) wraz z aktualizacjq
instrukcji,

7) prace wdrozeniowe zwiazanc z udostepnianiem nowych wersji oprogramowania (zmiany w
konfiguracji i dokumentacji, szkolenia z obsfugi nowych wersji oprogramowania) -
prowadzone na biezaco; w miare^ potrzeb zgtaszanych przez Zamawiajacego,

8) prace wynikajace z dostosowania do aktualnych potrzeb - w wymiarze nic mnicj niz 8 godzin
w kazdym miesiacu obowiazywania umowy po zgloszeniu takich potrzeb przez Zamawiajacego
na adrcs e-mail ,

9) konsultacje telefoniczne i elektroniczne w zakresie biezaccj eksploatacji systemu (nr tel ,
adres e-mail ),

10) wykonywane w kazdym miesiacu obowiazywania umowy - kontrola spqjnosci i integralnosci
bazy danych, naprawa ewentualnych bl^dow oraz optymalizacja bazy danych (w tym
reorganizacja indeksow i zapytan), analiza dziennikow zdarzeri systemu operacyjnego i bazy
danych oraz wynikajace z nicj dzialania korekcyjne,

11) optymalizacja bazy danych - okresowo, stosownie do potrzeb, po zgloszeniu takich potrzeb
przez Zamawiajqcego na adres e-mail ,

12) rekonfiguracja potaczen poszczegolnych stacji ze stacja centralnq w przypadku zmiany
sposobu lacznosci,

13) przekazywanie raz na dwa miesiace sprawozdania z zakresu wykonunych czynnosci na email:
jacck.goszczynski@wios.bydgoszcz.pl.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si? wykonywac obowijjzki okreslone w §1 od dnia zawarcia niniejszej

umowy do dnia 30 pazdzicrnika 2014 r.
2. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do systemu.
3. Wykonawca zobowiazuje sic/ do wykonywania obowiazkow okreslonych w §1 na nastepujacych

zasadach:



1) wszystkie czynnosci muszq bye wykonywane przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcjach obslugi oraz dobra^ praktyka. inzynierska przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

2) wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawc^ musza odpowiadac przepisom w
zakresie bhp i ochrony srodowiska,

3) wszystkie materialy i narzedzia niezbedne do wykonywania obowiazkow okreslonych w §1
dostarcza Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust 1.

4. Po wykonaniu prac, o ktorych mowa w ust.l pkt 1-13, nastapi ich odbior, ktory zostanie
potwierdzony protokolem odbioru podpisanym w siedzibie Zamawiajacego przez przedstawicieli
stron.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zobowiazuje sie do uiszczenia

na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci zl (slownie: ). Podana kwota
zawiera podatek VAT w obowiazuja_cej wysokosci.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszystkie koszty wynikajace z wykonania
niniejszej umowy.

3. Podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i sporzadzeniu protokolu, o ktorym mowa w §2 ust. 4.

4. Wynagrodzenie wynikajqce z faktury VAT platne bedzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury VAT przez Zamawiajacego przelewem na konto podane na tej fakturze.

5. Dniem zaplaty bedzie dzieri obci^zenia rachunku Zamawiajacego.
6. Wykonawca zobowiazuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwiqzanych z wystawiona, dla Zamawiajacego faktury VAT oraz do zaplaty
Zamawiajqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP

§4
1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kary umownej w

wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.l, w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcy terminu, o ktorym mowa w §2 ust.l, za kazdy dzieri opoznienia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkow, o ktorych mowa w
§ 1, z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w §2 ust.3 .

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode^ przewyzszajaca wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naleznych Zamawiajacemu z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
1. Niniejsza umowa zostaia zawarta na czas oznaczony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30

pazdziernika 2014 r.
2. Zamawiajacemu przysluguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy.

§6
W razie wystjjpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze
odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze z^dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytuhi wykonania cz^sci
umowy.



§7
Zamawiaj^cy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§8
Zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych umowa maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo sadu w Bydgoszczy.

§10

Umowe sporz^dzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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