
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Tekst jednolity z wszystkimi modyfikacjami z dnia 01.10.2019 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI  

SYSTEMU DZIEKANATOWO-DYDAKTYCZNEGO 

   

Zamawiający zastrzega, że w celu potwierdzenia zgodności oferowanego Systemu z punktu widzenia jego 

funkcjonalności z wymaganiami dotyczącymi kryterium oceny ofert Funkcjonalność / Prezentacja (F), zgodnie z  

wskazanymi  przez Wykonawcę elementami funkcjonalności w załączniku 1.2 Formularz funkcjonalności – 

dołączonym do oferty  – przeprowadzi badanie i ocenę oferowanego Systemu. 

Prezentacja oferowanego systemu zostanie przeprowadzona w dniu otwarcia ofert lub innym ustalonym przez 

Zamawiającego dniu, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  lub od niego niezależnych w dniu 

otwarcia nie jest możliwe przeprowadzenie prezentacji. 

W celu wykazania posiadania zadeklarowanych funkcjonalności oferowanego systemu, zgodnie z  wskazanymi  przez 

Wykonawcę elementami funkcjonalności w załączniku 1.2 Formularz funkcjonalności – dołączonym do oferty,   

Wykonawca przedstawi kompletną i samowystarczalną funkcjonalnie instalację tego systemu łącznie z danymi 

testowymi w postaci jego wersji demonstracyjnej/testowej zainstalowanej w autonomicznym środowisku wirtualnym 

w technologii aktualnie posiadanej i eksploatowanej przez Zamawiającego (Zamawiający aktualnie posiada i 

eksploatuje platformę Citrix Hypervisor/XenServer), zwaną dalej Prezentacją - dostarczoną na urządzeniu fizycznym 

(np. laptop, komputer PC lub innym). Prezentacja musi być dostarczona do siedziby zamawiającego adres: Akademia 

Pomorska Kancelaria Ogólna, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk  pokój 35 najpóźniej do terminu upływu 

składania ofert, pod rygorem odmowy przeprowadzenia prezentacji i nieprzyznania punków za kryterium oceny ofert 

Funkcjonalność / Prezentacja (F). Zamawiający na podstawie art. 10 c  ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w stosunku do złożenia prezentacji odstępuje  od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej 

przy składaniu prezentacji - z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji 

elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne i nie są 

obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji. 

W celu udokumentowania przebiegu prezentacji, całość zostanie zarejestrowana audiowizualnie  na nośniku 

cyfrowym. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie załącznikiem do protokołu 

postępowania. 

Prezentacja zostanie przeprowadzona według niżej opisanych zasad: 

1. Kolejność prezentacji będzie zgodna z kolejnością składania ofert. 

2. Reprezentacją Zamawiającego w prezentacji są członkowie komisji przetargowej oraz osoby zaproszone przez 

Zamawiającego w charakterze obserwatorów lub ekspertów.  

3. Podczas prezentacji w pomieszczeniu jej przeprowadzania Wykonawca może być reprezentowany przez 

maksymalnie 3 osób z dopuszczeniem wymiany przedstawicieli Wykonawcy podczas prezentacji i 

zastrzeżeniem, że zmiana przedstawicieli Wykonawcy nie powoduje wydłużenia czasu prezentacji o czas 

konieczny na zmianę osób występujących w imieniu Wykonawcy; 

4. Wszyscy przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w prezentacji muszą posiadać pełnomocnictwo 

Wykonawcy do przeprowadzenia Prezentacji w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo może zostać 

złożone jako oryginał lub jego notarialnie poświadczona kopia wraz z dokumentami będącymi częścią oferty 

lub może zostać przedstawione w dniu prezentacji. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy muszą być przygotowani do udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

dotyczące prezentowanego Rozwiązania. 
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6. Przebieg prezentacji zostanie zarejestrowany audiowizualnie w formie elektronicznej oraz udokumentowany 

odpowiednim protokołem. 

7. Przeprowadzanie prezentacji ma charakter jawny, chyba że Wykonawca zastrzeże ją jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa, wówczas zobowiązany jest wypełnić wszystkie przesłanki z art. 8 ust. 3 Pzp. 

8. Dla przeprowadzenia prezentacji Zamawiający udostępni pomieszczenie wyposażone w projektor i zasilanie 

energetyczne. Pozostały niezbędny sprzęt Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie. 

9. Wszelkie koszty przeprowadzenia prezentacji w tym m.in. dostarczenie, skonfigurowanie i użycie niezbędnego 

sprzętu, dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego w 

siedzibie Zamawiającego, dojazd przedstawicieli Wykonawcy, itp. ponosi Wykonawca. 

10. Nie dopuszcza się, aby prezentowana wersja testowa systemu działała w wersji zdalnej przez jakiekolwiek 

połączenia zdalne (nie dotyczy prezentacji platformy szkoleniowej i podpisu w chmurze), albo była prezentacją 

multimedialną np. PowerPoint. 

11. Podczas prezentacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wymagań i parametrów wszystkich 

zadeklarowanych przez Wykonawcę wymagań dodatkowych z Załącznika nr 2A do SIWZ. 

12. Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty według następującego programu: 

L.p. Element programu prezentacji 
Planowany czas 

w min. 

1. Identyfikacja Zamawiającego 
5 

2. Identyfikacja przedstawicieli Zamawiającego 

3. Identyfikacja Wykonawcy 

5 4. Identyfikacja zespołu prowadzącego prezentację w imieniu 

Wykonawcy 

5. Prezentacja oferty 130 

6. Podsumowanie i zakończenie prezentacji 10 

Czas prezentacji 150 

13. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Wykonawcy Zamawiający nie 

przewiduje przesunięcia terminu jej zakończenia. 

14. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Zamawiającego termin zakończenia 

prezentacji ulega automatycznie przesunięciu o to opóźnienie. 

15. Wykonawca prezentujący swoją ofertę ma do dyspozycji 30 minut bezpośrednio przed rozpoczęciem 

prezentacji na jej przygotowanie techniczne. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany parametrów wprowadzanych do oferowanego rozwiązania w 

czasie prezentacji by sprawdzić jego rzeczywiste działanie. 

17. Awarie i błędy prezentowanego rozwiązania: 

− Zamawiający dopuszcza przywrócenie sprawności prezentowanego rozwiązania utraconej jako skutek 

jego błędu ujawnionego w trakcie trwania prezentacji z zastrzeżeniem utrzymania wyznaczonego czasu 

prezentacji bez jego przedłużenia o czas konieczny do przywrócenia sprawności prezentowanego 

rozwiązania. 

− Awaria sprzętu nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako błąd oferowanego rozwiązania. 

18. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Wykonawcy wykorzystywanego do prezentacji oferowanego 

rozwiązania, Zamawiający wyznaczy zgodnie z procedurą termin dokończenia prezentacji. Wykonawca ma 

prawo do dokończenia prezentacji tylko jeden raz. W przypadku ponownego wystąpienia awarii sprzętu 

Wykonawcy oferowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ. 

19. Przez błąd prezentowanego rozwiązania Zamawiający identyfikuje niepoprawne funkcjonowanie 

prezentowanego rozwiązania, jego niestabilność lub inne zdarzenie po stronie Wykonawcy znacząco 



 
 

Strona 3 z 3 
 

utrudniające lub uniemożliwiające weryfikację zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami SIWZ 

zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie. 

20. W przypadku niezakończenia prezentacji spowodowanego opóźnieniem w usuwaniu niesprawności 

prezentowanego rozwiązania lub trwałą utratą jego sprawności jako skutku ujawnionego błędu tego 

rozwiązania, ocena prezentowanego rozwiązania obejmuje tylko te elementy, które zostały przedstawione do 

wystąpienia awarii. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od oceny pozostałego zakresu elementów, a 

prezentowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ w zakresie, który nie został 

zaprezentowany. 

21. W przypadku wystąpienia błędu prezentowanego rozwiązania spowodowanego przez operatora będzie on mógł 

ponowić próbę używając poprawnych wartości bez konsekwencji uznania wywołanego błędu za przyczynę 

uniemożliwiającą pomyślne zakończenie prezentowanego rozwiązania. 

22. Na potrzeby prezentacji Wykonawca dostarczy rozwiązanie wyposażone we wszystkie dane i skonfigurowane 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prezentacji według scenariusza. 

23. Rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby prezentacji musi funkcjonować autonomicznie bez 

konieczności wykorzystywania zewnętrznych danych (pliki elektroniczne, bazy danych, rejestry, serwisy 

informacyjne, usługi sieciowe, itp.) i zasobów (moc obliczeniowa, nośniki pamięci, przestrzeń dyskowa, 

archiwa, itp.). 

24. Prezentacje odbędą się z przerwą 30 min. bezpośrednio po zakończeniu procedury otwarcia ofert. 

25. Każde z zaprezentowanych Wymagań punktowanych będzie weryfikowane przez Komisję Przetargową na 

zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności Komisja 

Przetargowa uzna, że wymaganie zostało zaprezentowane i prezentacja wykazała jej spełnienie. W takim 

przypadku, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów za dane pozytywnie ocenione wymaganie, W 

przypadku negatywnej weryfikacji danego wymagania dodatkowego Komisja Przetargowa uzna, że wymaganie 

nie zostało zaprezentowane lub prezentacja nie wykazała jego spełnienia. W takim przypadku, Wykonawca nie 

otrzyma punktów (otrzyma zero punktów) za niniejsze wymaganie. 

26. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do prezentacji otrzyma nie otrzyma punktów (otrzyma zero punktów) za 

niniejsze wymaganie. 

27. Suma ocen wszystkich pozytywnie zweryfikowanych Wymagań dodatkowych punktowanych stanowić będzie 

liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę podczas oceny prezentacji w ramach kryterium Funkcjonalność. 

28. Funkcjonalności w zakresie Wymagań punktowanych stanową również integralną część umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W związku z tym, wszystkie dodatkowe zadeklarowane i potwierdzone w ramach 

prezentacji funkcjonalności stanowić będą przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

29. Wykonawca będzie mógł zaprezentować tylko te funkcjonalności, których dostarczenie zadeklarował w ofercie. 

30. Funkcjonalności będą weryfikowane według wykazu w formularzu ofertowym. 

 

ZASADY OCENY PREZENTACJI 

1. Ocena prezentacji polegać będzie na weryfikacji każdego z elementów zadeklarowanych przez Wykonawcę jako 

spełniane przez oferowany system element  funkcjonalności wskazany w załączniku 1.2 Formularz 

funkcjonalności – dołączonym do oferty. 

2. Komisja Przetargowa przypisuje ocenę punktową każdemu z weryfikowanych elementów według Załącznika 1.2 

do SIWZ. 

3. Każda oferta w ramach opisanej powyżej oceny może uzyskać maksymalnie 100 punktów 


