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W związku z realizowanym projektem pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- 

Polskie Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-0001/21, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania specjalistycznego (BIM) wraz z usługą 

szkoleniową na rzecz Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego. 

 

Sekcja I Instytucja Zamawiająca 
I.1. Nazwy i adresy 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

tel. 790-140-844, tel./fax. 85-652-61-07 

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl, www: www.polskiestowarzyszenie.pl 

 

Osoba do kontaktów:   

Agnieszka Koleśnik, tel. 790-140-822, e-mail: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl 

 

I.2. Komunikacja 

Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny. 

 

I.3. Rodzaj instytucja zamawiającej 

Stowarzyszenie 

 

I.4. Główny przedmiot działalności 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 

Sekcja II Informacje o postępowaniu 
II.1. Tryb prowadzonego postępowania 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa  

w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020.” 

 

II.2. Tytuł i nazwa zamówienia 

Dostawa oprogramowania specjalistycznego (BIM) wraz z usługą szkoleniową na rzecz Polskiego 

Klastra Budowlanego. 

 

II.3. Numer zapytania ofertowego 

05/02.03.07.POIR/2021  

 

II.4. Termin składania ofert 

1. Oferta na piśmie do dnia 14.12.2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie 

Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok. 

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
http://www.polskiestowarzyszenie.pl/
mailto:a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
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2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy 

wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku 

złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na 

serwerze Zamawiającego do dnia 14.12.2021 r. do godziny 10.00.    

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem funkcjonalności 

Bazy Konkurencyjnościhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zgodnie z jej 

regulaminem, a oferta musi zostać zarejestrowana w bazie do dnia 14.12.2021 r. do godziny 10:00. 

 

II.5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej 

zamawiającego pod linkiem http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/  

2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy). 

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy. 

6. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty była 

podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana. 

8. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

9. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich Zamawiający poprawi 

treść złożonej oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

10. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę 

potwierdzenia za zgodność. 

11. Jakakolwiek istotna modyfikacja treści dokumentów w stosunku do wzorów uprawnia 

Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia, z zastrzeżeniem treści punktu II.5.9. 

12. Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz określić wysokość podatku 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

13. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

14. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN. 

15. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

16. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do 

Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona 

nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta. 

17. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany powyżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila 

numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail musi zostać zarejestrowany na 

serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. W terminie ofertę można również 

złożyć poprzez Bazę Konkurencyjności. 

mailto:a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/
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18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ustalonej daty składania ofert. 

19. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

II.6. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia 

Dostawa 

 

II.7. Podkategoria ogłoszenia 

Dostawa- Dostawy inne 

 

II.8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez: 

1. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego, 

2. Publikację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

3. Przesłanie do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. 

 

II.9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. 

 

II.10. Informacje dodatkowe 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik nr 1A- 1F (dla każdej części 

zamówienia) do zapytania ofertowego i został upubliczniony w ten sam sposób jak zapytanie 

ofertowe. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  

3.  Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wcześniej 

przyznane zostały cofnięte. 

4. Zamawiający dokona wyboru jednego Wykonawcy dla każdej części zamówienia. 

5. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu 

art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji, jednakże wyłącznie w zakresie ceny,  

w przypadku gdy cena ofertowa wynikająca z oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość środków 

zapewnionych w budżecie projektu. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena za realizację 

zamówienia, a celem negocjacji będzie obniżenie zaoferowanej ceny. Negocjacje  

w szczególności nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań, kryteriów oceny ofert  

i ich wag oraz opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawcę, 

który złożył ofertę ocenioną przez Zamawiającego jako najkorzystniejszą. Negocjacje zostaną 

przeprowadzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie, miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. O terminie i miejscu spotkania Zamawiający zawiadomi 

wykonawcę nie później niż na 4 dni przed planowanym terminem spotkania Z negocjacji 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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sporządzony zostanie protokół, który w szczególności określi ustalenia co do ostatecznej wysokości 

ceny oferowanej przez wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może 

przeprowadzić negocjacje z kolejnym wykonawcą, którego oferta będzie oceniona jako 

najkorzystniejsza.  

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W  tym Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację 

zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena jest znacznie niższa od wartości szacunkowej 

zamówienia lub cen innych złożonych ofert.  

 

Sekcja III Przedmiot zamo wienia 
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania specjalistycznego (BIM) wraz z usługą 

szkoleniową na rzecz Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach 

realizacji projektu: „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”  

o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, związanych z 

realizacją projektu i osiągnięciem celów projektu. 

 

III.2. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego  

w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21 w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych 

Klastrów Kluczowych. 

 

III.3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 

1) dostawa oprogramowania specjalistycznego (BIM),  

2) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z  oprogramowania 

zainstalowanego w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego 

oprogramowania,  w celu wykonywania usług na rzecz Usługobiorców w tym usług doradczych, 

których elementem jest udostępnianie Usługobiorcom Oprogramowania, w celu 

wykorzystywania go w ich działalności komercyjnej,   



 
 

 

 

8 

3) zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego na zaoferowane oprogramowanie oraz 

przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania. 

2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 6 części tj.: 

1) Cześć nr 1  

- (A) dostawa oprogramowania do modelowania konstrukcji drewnianych, (A1) plików 

maszynowych i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

2) Część nr 2 

- (B) dostawa oprogramowania do modelowania architektonicznego i przeprowadzenie szkolenia 

z zakresu obsługi oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

3) Część nr 3 

- (C) dostawa oprogramowania do grafiki inżynierskiej i przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

obsługi oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

4) Część nr 4 

- (D) dostawa oprogramowania do współpracy i koordynacji projektowej i przeprowadzenie 

szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, 

5) Część nr 5 

- (E) oprogramowanie do współpracy pomiędzy produkcją a budową i przeprowadzenie szkolenia 

z zakresu obsługi oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,  

6) Część nr 6 

- (F) dostawa oprogramowanie do obliczeń statycznych i przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

obsługi oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 

III.4. Kod CPV/Nazwa kodu CPV 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 

 

III.5. Informacja o ofertach częściowych 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych (przedmiot zamówienia został 

podzielony na  6 części). 

 

III.6. Informacja o ofertach wariantowych 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

III.7. Informacja o opcjach 

Zamawiający nie dopuszcza opcji. 

 

III.8. Harmonogram realizacji zamówienia 

Terminy dostawy poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostały wskazane w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia (załączniki 1A – 1F do niniejszego zapytania ofertowego)  

 

III.9. Miejsce realizacji zamówienia 

Kraj, Polska, Białystok 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-dostawy-oprogramowania-8451
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Sekcja IV Ocena oferty 
IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 

kryteriach: 

 

1) cena ofertowa brutto- waga procentowa 40% 

W ramach kryterium oceny ofert cena ofertowa brutto, oferta Wykonawcy może uzyskać 

maksymalnie 40 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji 

podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Przez cenę oferty brutto należy rozumieć 

łączną cenę za realizację zamówienia, obliczoną zgodnie z wytycznymi w formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym 

kryterium zgodnie z poniższym wzorem: 

 

  Cn 

C = -------------- x 40 pkt  

   Cb 

 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,  

Cn – najniższa cena brutto, 

Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),  

40 pkt – waga kryterium. 

 

2) licencja – waga 60%  

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium oceny ofert „licencja” 

wynosi 60 pkt. Punkty w kryterium ,licencja” zostaną przyznane w następujący sposób:  

a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje licencję wieczystą otrzyma 60 pkt, 

b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje licencje roczną otrzyma 20 pkt. za każdy dodatkowy rok 

dostępu do oprogramowania poza podstawowym okresem świadczenia usługi, przy czym 

łączna wartość punktów nie może przekroczyć 60 pkt. 

 

Dostępność licencji Liczb przyznanych punktów 

3 lata 0 pkt. 

+1 rok 20 pkt. 

+2 lata 40 pkt. 

+3 lata 60 pkt. 

+więcej niż 3 lata (w tym wieczysta) 60 pkt. 

 

Ocena oferty w niniejszym kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. Wskazane oświadczenie w formularzu ofertowym nie podlega uzupełnieniu,  

w związku z czym w przypadku jego niewypełnienia Wykonawca otrzyma 0 pkt, a czas 

świadczenia usługi zostanie ustalony na 3 lata. 
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2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością uzyskanych punktów, 

spełniająca wymagania zapytania ofertowego. 

4. Jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

możliwość podjęcia negocjacji ceny, na zasadach określonych w pkt II.10.6.  

 

Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu (dot. wszystkich częs ci 

zamo wienia) 
V.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.  

 

V.2. Wiedza i doświadczenie 

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  

w tym okresie wykonali należycie, co najmniej trzy usługi polegające na dostawie  

oprogramowania specjalistycznego (BIM), każda o wartości co najmniej 15 tys. zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych).  

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku działu w postępowaniu 

zobowiązany jest złożyć wykaz (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tym wykazie dostaw. Przez dowody 

potwierdzające należyte wykonanie dostawy należy rozumieć w szczególności referencję lub 

pozytywną opinię wystawioną przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku wskazania w dokumentach, o których mowa w ust. 3 powyżej, jakichkolwiek 

kwot/wartości w walucie innej niż złote polskie, na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, kwoty/wartości te zostaną przeliczone na złote polskie według średniego kursu 

waluty w stosunku do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia upływu terminu 

składania ofert i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.  

 

V.3. Potencjał techniczny i osobowy 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

 

V.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

 

V.5 Dodatkowe warunki 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na każdą z części zamówienia na którą składa 

ofertę w kwocie: 
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Część I 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)  

Część II 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)  

Część III 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych)  

Część IV 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) 

Część V 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) 

Część VI 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) 

najpóźniej w terminie zgodnym z terminem składania ofert. W przypadku składnia oferty na kilka 

części kwoty wadium należy odpowiednio zsumować. 

2. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w gotówce do kasy Zamawiającego,  

b) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego. 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

Bank Spółdzielczy w Białymstoku  

nr rachunku 35 8060 0004 0842 5292 2000 0120 

Z dopiskiem „Wadium- znak sprawy 05/02.03.07.POIR/2021, część …, …, …, itd.” 

 

4. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób 

nieprawidłowy. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizację usługi, wskazane 

wadium, zostanie zatrzymane na poczet zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.  

8. Pozostałe wadia po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zwrócone. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

 

V.6. Wykluczenia 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i 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: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

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. 
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2. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty (Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego). 

3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się: 

1) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

4) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

7) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia 

się wyroku; 
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8) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 

o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.1745m.)- przez okres 1r. od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub 

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

Weryfikacja braku podstaw wykluczenia określonych powyżej nastąpi na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy. Oświadczenie stanowi element formularza oferty (Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego).  

 

V.7. Warunki zmiany umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanego: 

a) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,  

b) przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności opóźnieniem w realizacji 

obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy,  

c) zmianą harmonogramu realizacji Projektu. 

2) w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy w zakresie przeprowadzenia szkolenia  

w przypadku: 

a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, które to 

zmiany uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przeprowadzenie  szkolenia,    

b) braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu wyznaczonych uczestników, z uwagi na 

okoliczności związane z pandemią COVID-19, w szczególności z uwagi na objęcie tych osób 

obowiązkową izolacją, obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją;  

3) w zakresie Oprogramowania określonego w ofercie Wykonawcy na inne oprogramowanie 

spełniające wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i  Szczegółowym opisie 

przedmiotu oraz o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, jeżeli 

konieczność zmiany jest wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie 

zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności 

zaprzestania produkcji lub dystrybucji oprogramowania określonego w ofercie Wykonawcy lub 

braku dostępności oprogramowania określonego w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana nie 

może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

4) w zakresie zmiany parametrów Oprogramowania i/lub parametrów elementów 

oprogramowania, będących wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie 

zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności  

z uwagi na zaprzestanie produkcji lub dystrybucji oprogramowania, lub elementów 
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oprogramowania, lub braku dostępności oprogramowania, przy czym zmienione parametry nie 

mogą być gorsze niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i zmiana nie 

może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym 

paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie 

Stron. 

3. Zmiana umowy może nastąpić również w innych przypadkach określonych w „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 20. 

 

V.8. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2). 

2. Wykaz doświadczenia (Załącznik nr 3). 

3. Referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia i należyte wykonanie 

usług. 

4. Potwierdzenie wniesienia wadium. 

 

V.9. Zamówienie uzupełniające 

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówienia uzupełniającego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego w umowie z Wykonawcą. Zamówienie uzupełniające dotyczyć będzie tego samego rodzaju 

dostaw, tj. dostawy oprogramowania specjalistycznego (BIM). Zamówienie uzupełniające zostanie 

udzielone po przeprowadzaniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego. Negocjacje 

dotyczyć będą w szczególności warunków realizacji zamówienia uzupełniającego, jego terminów, 

zakresu oraz ceny. Udzielenie zamówienia uzupełniającego potwierdzać będzie zawarcie umowy  

w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

 

V.10 Informacja dotycząca danych osobowych (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze  

i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowej 11 (zwane dalej jako: 

Administrator), z którym można się skontaktować:  

a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

b) telefonicznie pod numerem: +48 85-652-61-07 

c) e-mailowo pod adresem: biuro@polskiestowarzyszenie.pl  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:  

a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

b) telefonicznie pod numerem: +48 692-222-871 

c) e-mailowo pod adresem: andrzej.boltryk@adwokatura.pl  

3) dane osobowe będą przetwarzane: 

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
mailto:andrzej.boltryk@adwokatura.pl
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a) w celu związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotowego 

zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

b) w celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,  

w szczególności przepisów dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach podatkowych i o rachunkowości – 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi; 

c) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi  

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO 

– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi 

prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na 

zasadach określonych przepisami prawa, Wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowaniu,  

a także podmiotom/organom sprawującym kontrolę nad prawidłowością realizacji projektu przez 

Administratora;  

5) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 

wyżej wskazanego zamówienia, oraz przez okres realizacji zamówienia, a niezależnie od 

powyższego przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania 

dokumentacji księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz 

przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy; 

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie 

będą podlegały profilowaniu; 

9) Przysługuje Państwu prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

b) w przypadkach określonych przepisami prawa -  żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia 

przetwarzanych danych, przenoszenia danych,  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli przetwarzanie  danych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych. 
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Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego nr 

05/02.03.07.POIR/2021  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I 

 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie (A, A1) jest: 

1) dostawa 24 licencji oprogramowania do modelowania konstrukcji drewnianych, w tym 4 licencji 

oprogramowania do plików maszynowych umożliwiających Zamawiającemu świadczenie usługi 

doradczej, polegającej na wsparciu usługobiorców (podmiotów zainteresowanych wdrożeniem 

technologii BIM w swojej działalności komercyjnej, w tym pracowników tych podmiotów, instytucji 

zaangażowanych w proces inwestycyjny), poprzez zapewnienie im dostępu do oprogramowania, w 

celu wykorzystania oprogramowania w działalności komercyjnej usługobiorców. Oprogramowanie 

ma spełniać poniższe minimalne wymagania: 

 

Nazwa Funkcje/ opis 

Stanowiska 

projektowania/ 

modelowania konstrukcji 

Podstawowe funkcje, 

które powinno spełniać 

zamawiane 

oprogramowanie: 

Oprogramowanie: 

- przeznaczone do modelowania drewnianych konstrukcji szkieletowych 

oraz prefabrykowanych systemów szkieletowej konstrukcji 

drewnianej  w 3D i zgodnie z metodyką BIM. 

-  przeznaczone do modelowania konstrukcji, detalowania i sporządzania 

dokumentacji warsztatowej. 

-  musi umożliwiać proces projektowania ścian, stropów i dachów  

w drewnianej konstrukcji szkieletowej. 

-  obejmujące specjalistyczne rozwiązania umożliwiające modelowanie 

konstrukcji z izolacyjnych paneli konstrukcyjnych (SIP), drewna 

klejonego krzyżowo (CLT) czy tzw. konstrukcji masywnych z drewna 

litego.  

- posiadające narzędzia do zaawansowanej automatyzacji i wbudowane 

rozwiązania pomagające dokonywać optymalnych wyborów, działać 

szybciej i unikać błędów na każdym etapie – od projektu po 

prefabrykację elementów. 

- umożliwia szybkie dodawanie, modyfikowanie lub zaznaczanie 

odpowiednich elementów konstrukcyjnych, rozmieszczanie 

komponentów połączeń, zarządzanie otworami oraz odnajdywanie 

kolizji.  

- umożliwia dynamiczne aktualizowane i dostosowywanie powstających 

układów ramowych w przypadku wprowadzania modyfikacji, 

zapewniając, że rysunki warsztatowe są zawsze aktualne  

i dokładne, 

- posiada funkcjonalności umożliwiające  przygotowanie wstępnego 

modelu 3D, umożliwiając podjęcie kluczowych decyzji na wczesnym 

etapie projektu. 

- w formie licencji (pozwala na dostęp do oprogramowania  

z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest 

zainstalowane oprogramowanie) 
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Moduł eksportu danych 

na maszyny CNC 

- (A1) generowanie plików maszynowych na obrabiarki CNC Hundegger 

(pliki BVX) oraz stoły montażowe Weinmann (pliki WUP)  

 

2) dostawa oprogramowania do siedziby Zamawiającego przy ul. Pułkowej 11, 15-143 Białystok  

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30 lub w inne miejsce na terenie miasta, 

o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem 

dostawy oprogramowania, zgodnie z poniższym harmonogramem dostawy: 

 

zapytanie ofertowe część I (A) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 6 7 stycznia 2022 

Unihouse 4 1 lutego2022 

Unihouse 4 1 czerwca 2022 

Unihouse 3 1 października 2022 

Unihouse 3 1 lutego 2023 

zapytanie ofertowe część I (A1) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 2 7 stycznia 2022 

Unihouse 2 1 czerwca 2022 

 

3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego 

w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, w zakresie 

szczegółowo określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr  4 do 

zapytania ofertowego,  

4) zapewnienie wsparcia technicznego oprogramowania na warunkach określonych w licencji 

oprogramowania, 

5) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, na poniższych warunkach: 

a) w szkoleniu weźmie udział liczba osób odpowiadająca liczbie licencji,  

b) szkolenie odbywać się będzie zdalnie za pośrednictwem jednej z popularnych, 

ogólnodostępnych, wygodnych i intuicyjnych w obsłudze platform internetowych do zdalnej 

komunikacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dokładną datę 

Zamawiający wskaże na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia; 

c) czas trwania szkolenia - 7 godzin szkoleniowych; 

d) sposób przeprowadzenia szkolenia: warsztat; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

szkoleniowej:  listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, jednego egzemplarza 

materiałów szkoleniowych, 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty zostaną 

przekazane bezpośrednio uczestnikom szkolenia a ich kopie wraz z listą potwierdzającą odbiór 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia; 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty przygotowania przeprowadzenia szkolenia, 

w tym koszt zapewnienia trenera i materiałów szkoleniowych; 
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h) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi i Zamawiającemu materiały 

szkoleniowe w języku polskim zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie 

Word, Excel, PDF) na nośniku elektronicznym (pendrive); 

i)      Zamawiający zapewni salę dydaktyczną oraz niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 

przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia; 

j)      Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. 

 

2. Termin realizacji usługi: 

1) dostawa oprogramowania- zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 2) powyżej, 

2) szkolenie- 14 dni od daty dostawy  oprogramowania, 

3) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

 

UWAGA!  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które 

zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poir.gov.pl/
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Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego nr 

05/02.03.07.POIR/2021  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II 

 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie (B) jest: 

1) dostawa 27 licencji oprogramowania do modelowania architektonicznego, umożliwiających 

Zamawiającemu świadczenie usługi doradczej, polegającej na wsparciu usługobiorców (podmiotów 

zainteresowanych wdrożeniem technologii BIM w swojej działalności komercyjnej, w tym 

pracowników tych podmiotów, instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny), poprzez 

zapewnienie im dostępu do oprogramowania, w celu wykorzystania oprogramowania w działalności 

komercyjnej usługobiorców. Oprogramowanie ma spełniać poniższe minimalne wymagania: 

 

Nazwa Funkcje/ opis 

Projektowanie  

i tworzenie wizualizacji 

• Funkcje podstawowe - tworzenie architektury, konstrukcji  

o instalacji budynku w postaci zarysu ścian stropu i dachu wraz 

 z wyposażeniem, możliwość wprowadzania elementów konstrukcji 

ścian stropu i dachów - możliwość tworzenia rysunków, ich edycji, 

dodawania tekstów i elementów pomocniczych np. linii, punktów 

itp. - możliwość eksportu modelu 3D do formatu html - możliwość 

eksportu i importu modelu w formacie ICF - narzędzie do wymiany 

danych w technologii BIM dzięki formatowi plików IFC - polskie 

menu. 

• Dach - możliwość szkicu połaci i jej rozwiązywania - wprowadzania 

konstrukcji dachu - możliwość wstawiania warstw dachowych - 

tworzenia rysunków i przekrojów oraz ich edycja - możliwość 

rozłożenia dachówki oraz określenia jej ilości. 

• Praca z modelem 3D parametrycznym - możliwość pracy  

w trybie cieniowanie i teksturowanie obiektów - możliwość 

kształtowania dowolnych obróbek drewna - możliwość wstawiania 

elementów wraz z przypisanymi do nich obróbkami np. wieszaki do 

belek drewnianych - baza materiałów - możliwości tworzenia 

dowolnych płaszczyzn roboczych i widoków. Obróbka chmury 

punktów i bezpośrednia integracja z programem do modelowanie 

parametrycznego. 

• Modelowanie profilowe, optymalizowanie spadków terenu  

• Dynamiczne obiekty przekrojów  

• Modelowanie robót ziemnych oraz możliwość spersonalizowanego 

raportowania  

• Modelowanie przez budowanie korytarzy 

• Opcje fotometrycznego źródła światła opartego o dane ze świata 

rzeczywistego 
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• w formie licencji (pozwala na dostęp do oprogramowania  

z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest 

zainstalowane oprogramowanie) 

Jakość dokumentacji 

 

• Oprogramowanie wielobranżowe automatycznie zarządza zmianami 

w modelu w trakcie całego procesu dokumentowania projektu, potrafi 

graficznie wyznaczyć różnice pomiędzy kolejnymi rewizjami, oraz 

generuje tabelaryczne raporty zmian. Program daje możliwość: 

tworzenia wizualizacji postępów prac, jak również tworzy 

przedmiary, tworzenie dokumentacji warsztatowej konstrukcji 

stalowej na bazie modelu parametrycznego 

Generowanie zestawień 

 

• Wbudowany generator zestawień ilościowych i przedmiar materiałów 

bezpośrednio z modelu, dwukierunkowa możliwość edycji: zmiana  

z poziomu zestawienia aktualizuje elementy w modelu i odwrotnie, 

oraz obustronna integracja z formatem xlsx.  

Analizy 

 

• Graficzne przedstawienie analizy pomieszczeń i powierzchni. 

Tworzenie modelu analitycznego, wraz z warunkami brzegowymi  

z możliwością zadania obciążeń oraz kombinacji obciążeń oraz ich 

bezpośredni eksport do programu do zarządzania i planowania 

produkcji, 

• Sprawdzenie obciążenia ogrzewaniem i chłodzeniem. 

Kolizje i współpraca 

 

• Wbudowane narzędzie do sprawdzania kolizji z zadanymi 

parametrami i ich raportowanie. 

Biblioteka elementów 

 

• Swobodny kreator budowania własnych, sparametryzowanych 

komponentów obiektów budowlanych, wraz z przyłączeniami  

i podłączeniami – konektorami. Użytkownik może zdefiniować 

własne parametry niezbędne do poszczególnych etapów realizacji 

zamierzenia budowlanego. 

Wymiana danych  

z użytkownikami 

 

• System pozwala na pracę współbieżną, pracę na modelu centralnym 

umieszczonych w sieci LAN, oraz pozwala na rozbudowanie pracy 

współdzielonej w sieci WAN – integracja z cloud. 

Rodzaj plików 

 

• Współpraca z parkiem maszynowy – wymiana i integracja za 

pomocą plików dxf, dwg. Bezpośrednia integracja z programem do 

zarządzania i planowania produkcji lub za pomocą plików 

pośrednich. Wspólna platforma koordynacyjna. 

Przygotowanie 

projektów 

wielobranżowych 

• Pozwala projektować instalacje rurowe wod. - kan., rury i kanały 

wentylacyjne, oświetlenia i obwody elektryczne, jak również 

wykonywać różnego rodzaju analizy (ogrzewania, klimatyzacji  

i oświetlenia). Wszystkie zmiany w modelu są automatycznie 

wprowadzane w całej dokumentacji. 

 

3) dostawa oprogramowania do siedziby Zamawiającego przy ul. Pułkowej 11, 15-143 Białystok w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30 lub w inne miejsce na terenie miasta,  

o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem 

dostawy oprogramowania, zgodnie z poniższym harmonogramem dostawy: 
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zapytanie ofertowe część II (B) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 6 7 stycznia 2022 

ENSPRO  2 7 stycznia 2022 

Mar- Bud 3 7 stycznia 2022 

Eltron 1 7 stycznia 2022 

Barwa System 1 7 stycznia 2022 

Unihouse 4 1 lutego 2022 

Unihouse 4 28 lutego 2022 

Unihouse 3 28 lutego 2022 

Unihouse 3 28 lutego 2022 

 

4) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego 

w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, w zakresie 

szczegółowo określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr  4 do 

zapytania ofertowego,  

5) zapewnienie wsparcia technicznego oprogramowania na warunkach określonych w licencji 

oprogramowania, 

6) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, na poniższych warunkach: 

a) w szkoleniu weźmie udział liczba osób odpowiadająca liczbie licencji,  

b) szkolenie odbywać się będzie zdalnie za pośrednictwem jednej z popularnych, ogólnodostępnych, 

wygodnych i intuicyjnych w obsłudze platform internetowych do zdalnej komunikacji, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dokładną datę Zamawiający wskaże 

na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia; 

c) czas trwania szkolenia - 7 godzin szkoleniowych; 

d) sposób przeprowadzenia szkolenia: warsztat; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

szkoleniowej: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, jednego egzemplarza 

materiałów szkoleniowych, 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty zostaną 

przekazane bezpośrednio uczestnikom szkolenia a ich kopie wraz z listą potwierdzającą odbiór 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia; 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty przygotowania przeprowadzenia szkolenia,  

w tym koszt zapewnienia trenera i materiałów szkoleniowych; 

h) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi i Zamawiającemu materiały 

szkoleniowe w języku polskim zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie 

Word, Excel, PDF) na nośniku elektronicznym (pendrive); 

i) Zamawiający zapewni salę dydaktyczną oraz niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 

przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia;   

j) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. 

 

http://www.poir.gov.pl/
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2. Termin realizacji usługi: 

1) dostawa oprogramowania- zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 2) powyżej, 

2) szkolenie- 14 dni od daty dostawy  oprogramowania, 

3) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

 

UWAGA!  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które 

zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  
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Załącznik nr 1C do zapytania ofertowego nr 

05/02.03.07.POIR/2021  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III 

 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie (C) jest: 

1) dostawa jednej licencji oprogramowania do grafiki inżynierskiej umożliwiających Zamawiającemu 

świadczenie usługi doradczej, polegającej na wsparciu usługobiorców (podmiotów 

zainteresowanych wdrożeniem technologii BIM w swojej działalności komercyjnej, w tym 

pracowników tych podmiotów, instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny), poprzez 

zapewnienie im dostępu do oprogramowania, w celu wykorzystania oprogramowania w działalności 

komercyjnej usługobiorców. Oprogramowanie ma spełniać poniższe minimalne wymagania: 

 

Nazwa Funkcje/ opis 

Narzędzia Architecture Posiada funkcje do tworzenia rysunków architektonicznych, 

dokumentacji i zestawień, a także do automatyzacji zadań kreślenia, 

pozwala na: 

• Tworzenie rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych 

rysunków za pomocą specjalistycznych narzędzi do projektowania 

budynków. 

•  Dodatkowe elementy obejmują między innymi ściany, drzwi i okna. 

• Dostęp do bazy obiektów i stylów architektonicznych zgodnych ze 

standardami warstw AIA, wyd. drugie, BS1192 DIN 276, ISYBAU 

Long Format, ISYBAU Short Format oraz STLB. 

• W formie licencji (pozwala na dostęp do oprogramowania z 

dowolnego komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest 

zainstalowane oprogramowanie) 

Narzędzia Mechanical Umożliwia dodawanie biblioteki znormalizowanych części oraz narzędzi 

ułatwiających tworzenie, modyfikowanie oraz dokumentowanie 

projektów mechanicznych na potrzeby produkcji, pozwala na: 

•  Automatyzację zadań z zakresu inżynierii mechanicznej, takich jak 

generowanie komponentów maszyn, wymiarowanie czy tworzenie 

zestawień komponentów. 

•  Tworzenie rysunków części i zespołów oraz inne rysunki z zakresu 

projektowania produktów za pomocą specjalistycznych narzędzi. 

•  Dostęp do bazy inteligentnych części, funkcji i symboli produkcyjnych 

zgodnych z normami takimi jak ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz 

GB. 

Narzędzia Map 3D Program pozwala na: 

•  Tworzenie, przekazywanie i utrzymanie danych map i GIS  

w środowisku rysunkowym  

•  Korzystanie z opartych na zadaniach narzędzi umożliwiających 

zarządzanie danymi GIS i agregowanie ich z danymi projektowymi. 

•  Dostęp do danych przestrzennych przechowywanych w plikach, 

bazach danych i usługach internetowych. 
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• Korzystanie ze standardowych schematów danych, 

zautomatyzowanych biznesowych procesów projektowych oraz 

szablonów raportów dla północnoamerykańskiej branży elektrycznej, 

europejskiej branży elektrycznej, sektora wodociągów i kanalizacji,  

a także sektora gazowego. 

Narzędzia Electrical Dodaje funkcje do projektowania instalacji elektrycznych, które 

ułatwiają tworzenie, modyfikowanie i dokumentowanie elektrycznych 

systemów sterowania. 

Program pozwala na: 

•Tworzenie układu paneli, schematów oraz innych rysunków 

elektrycznych za pomocą specjalistycznych narzędzi. 

•Korzystanie ze spójnych standardów projektowych dzięki 

uporządkowaniu rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu 

przedsięwzięcia. 

• Dostęp d biblioteki  inteligentnych symboli elektrycznych zgodnych  

z normami AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA oraz IEEE. 

Narzędzia MEP Program posiada funkcje ułatwiające kreślenie, projektowanie  

i dokumentowanie instalacji MEP budynków w środowisku, w tym na: 

•  Tworzenie dokładnej dokumentacji budowlanej projektów instalacji 

MEP. 

•  Korzystanie z narzędzi opartych na zadaniach w celu tworzenia 

rysunków instalacji MEP w budynkach. 

•  Dostęp do biblioteki inteligentnych obiektów mechanicznych, 

elektrycznych i hydraulicznych zgodnych z normami AIA 2nd Edition, 

BS1192 Descriptive oraz BS1192 — AUG Version 2, a także 

dotyczących warstw norm DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU 

Short Format i STLB. 

Narzędzia 3D Program posiada funkcje ułatwiające tworzenie schematów orurowania  

i oprzyrządowania, a następnie ich integrowanie z modelem 3D 

procesów technologicznych, w tym: 

•  Generowanie i udostępnianie rzutów izometrycznych i prostokątnych 

oraz zestawienia komponentów. 

•  Tworzenie schematów, układów instalacji oraz innych rysunków  

z zakresu projektowania procesów technologicznych, korzystając ze 

specjalistycznych narzędzi. 

Program posiada funkcje ułatwiające tworzenie schematów 

•  Dostęp do biblioteki inteligentnych obiektów wykorzystywanych  

w procesach technologicznych, takich jak szablony wyposażenia, 

szablony pomocnicze oraz elementy konstrukcyjne zgodne z normami, 

w tym ANSI i DIN. 

Narzędzia Program pozwala na dodawanie narzędzi do przekształcania obrazów 

rastrowych na wektorowe, które umożliwiają konwersję obrazów 

rastrowych na obiekty DWG™ oraz edytowanie zeskanowanych 

rysunków, w tym: 
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•  Usuwanie plamek z obrazów, tworzenie kopii lustrzanych i odchyleń 

oraz retuszowanie.  

•  Używanie wystandaryzowanych poleceń w regionach elementów 

rastrowych i prymitywów. Łatwe wymazywanie obrazów, linii, łuków 

i okręgów rastrowych. 

 

2) dostawa oprogramowania do siedziby Zamawiającego przy ul. Pułkowej 11, 15-143 Białystok w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30 lub w inne miejsce na terenie miasta,  

o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej dwa dni przed planowanym 

terminem dostawy oprogramowania, zgodnie z poniższym harmonogramem dostawy : 

 

zapytanie ofertowe część III (C) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

FBI Tas Bud 1 7 stycznia 2022 

 

3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego 

w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, w zakresie 

szczegółowo określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr  4 do 

zapytania ofertowego,  

4) zapewnienie wsparcia technicznego oprogramowania na warunkach określonych w licencji 

oprogramowania, 

5) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, na poniższych warunkach: 

a) w szkoleniu weźmie udział liczba osób odpowiadająca liczbie licencji,  

b) szkolenie odbywać się będzie zdalnie za pośrednictwem jednej z popularnych, 

ogólnodostępnych, wygodnych i intuicyjnych w obsłudze platform internetowych do zdalnej 

komunikacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dokładną datę 

Zamawiający wskaże na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia; 

c) czas trwania szkolenia - 7 godzin szkoleniowych; 

d) sposób przeprowadzenia szkolenia: warsztat; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

szkoleniowej:  listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, jednego egzemplarza 

materiałów szkoleniowych, 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty zostaną   

przekazane bezpośrednio uczestnikom szkolenia a ich kopie wraz z listą potwierdzającą odbiór   

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia; 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty przygotowania przeprowadzenia szkolenia,  

   w tym koszt zapewnienia trenera i materiałów szkoleniowych; 

h) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi i Zamawiającemu materiały 

szkoleniowe w języku polskim zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie 

Word, Excel, PDF) na nośniku elektronicznym (pendrive); 

i) Zamawiający zapewni salę dydaktyczną oraz niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 

przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia.   

j) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  
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i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. 

 

2. Termin realizacji usługi: 

1) dostawa oprogramowania- zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 2) powyżej, 

2) szkolenie- 14 dni od daty dostawy  oprogramowania, 

3) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

 

UWAGA!  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które 

zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

  

http://www.poir.gov.pl/
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Załącznik nr 1D do zapytania ofertowego nr 

05/02.03.07.POIR/2021  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR IV 

 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie (D) jest: 

1) dostawa 5 licencji oprogramowania do współpracy i koordynacji projektowej, umożliwiających 

Zamawiającemu świadczenie usługi doradczej, polegającej na wsparciu usługobiorców (podmiotów 

zainteresowanych wdrożeniem technologii BIM w swojej działalności komercyjnej, w tym 

pracowników tych podmiotów, instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny), poprzez 

zapewnienie im dostępu do oprogramowania, w celu wykorzystania oprogramowania w działalności 

komercyjnej usługobiorców. Oprogramowanie ma spełniać poniższe minimalne wymagania: 

 

Nazwa Funkcje/ opis 

Komunikacja Oprogramowaniem do współtworzenia projektów, współpracy 

projektowej i koordynacji dla zespołów branżowych zajmujących się 

architekturą, inżynierią i budownictwem. Zapewnia dostęp 

współautorski w chmurze.  

- W formie licencji (pozwala na dostęp do oprogramowania z dowolnego 

komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest zainstalowane 

oprogramowanie) 

 

2) dostawa oprogramowania do siedziby Zamawiającego przy ul. Pułkowej 11, 15-143 Białystok w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30 lub w inne miejsce na terenie miasta,  

o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej dwa dni przed planowanym 

terminem dostawy oprogramowania, zgodnie z poniższym harmonogramem dostawy: 

 

zapytanie ofertowe część IV (D) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 5 1 lutego 2022 

 

3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego 

w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, w zakresie 

szczegółowo określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr  4 do 

zapytania ofertowego,  

4) zapewnienie wsparcia technicznego oprogramowania na warunkach określonych w licencji 

oprogramowania, 

5) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, na poniższych warunkach: 

a) w szkoleniu weźmie udział liczba osób odpowiadająca liczbie licencji,  

b) szkolenie odbywać się będzie zdalnie za pośrednictwem jednej z popularnych, ogólnodostępnych, 

wygodnych i intuicyjnych w obsłudze platform internetowych do zdalnej komunikacji, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dokładną datę Zamawiający wskaże 

na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia; 

c) czas trwania szkolenia - 7 godzin szkoleniowych; 

d) sposób przeprowadzenia szkolenia: warsztat; 
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e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

szkoleniowej:  listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, jednego egzemplarza 

materiałów szkoleniowych, 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty zostaną 

przekazane bezpośrednio uczestnikom szkolenia a ich kopie wraz z listą potwierdzającą odbiór 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia; 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty przygotowania przeprowadzenia szkolenia,  

w tym koszt zapewnienia trenera i materiałów szkoleniowych; 

h) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi i Zamawiającemu materiały 

szkoleniowe w języku polskim zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie 

Word, Excel, PDF) na nośniku elektronicznym (pendrive); 

i)   Zamawiający zapewni salę dydaktyczną oraz niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 

przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia.   

j)  Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. 

 

2. Termin realizacji usługi: 

1) dostawa oprogramowania- zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 2) powyżej, 

2) szkolenie- 14 dni od daty dostawy  oprogramowania, 

3) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 

zamówienia.  

 

UWAGA!  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które 

zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poir.gov.pl/
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Załącznik nr 1E do zapytania ofertowego nr 

05/02.03.07.POIR/2021  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ V 

 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie (E) jest: 

1) dostawa 5 licencji oprogramowania do współpracy pomiędzy produkcją a budową, 

umożliwiających Zamawiającemu świadczenie usługi doradczej, polegającej na wsparciu 

usługobiorców (podmiotów zainteresowanych wdrożeniem technologii BIM w swojej działalności 

komercyjnej, w tym pracowników tych podmiotów, instytucji zaangażowanych w proces 

inwestycyjny), poprzez zapewnienie im dostępu do oprogramowania, w celu wykorzystania 

oprogramowania w działalności komercyjnej usługobiorców. Oprogramowanie ma spełniać poniższe 

minimalne wymagania: 

 

Nazwa Funkcje/ opis 

Komunikacja Oprogramowaniem do współtworzenia projektów, współpracy 

projektowej i koordynacji dla zespołów branżowych zajmujących się 

architekturą, inżynierią i budownictwem. Zapewnia dostęp 

współautorski. Usprawnia komunikację dzięki intuicyjnym narzędziom 

do przekazywania informacji zwrotnych. Zastosowanie oprogramowania 

pozwala na zmniejszenie liczby poprawek, zapytań o informację i zleceń 

zmian dzięki lepszej dokumentacji budowy. 

- W formie licencji (pozwala na dostęp do oprogramowania z dowolnego 

komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest zainstalowane 

oprogramowanie) 

 

2) dostawa oprogramowania do siedziby Zamawiającego przy ul. Pułkowej 11, 15-143 Białystok  

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30 lub w inne miejsce na terenie miasta, 

o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej dwa dni przed planowanym 

terminem dostawy oprogramowania, zgodnie z poniższym harmonogramem dostawy : 

 

zapytanie ofertowe część V (E) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 5 1 lutego 2022 

 

3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego 

w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, w zakresie 

szczegółowo określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr  4 do 

zapytania ofertowego,  

4) zapewnienie wsparcia technicznego oprogramowania na warunkach określonych w licencji 

oprogramowania, 

5) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, na poniższych warunkach: 

a) w szkoleniu weźmie udział liczba osób odpowiadająca liczbie licencji,  

b) szkolenie odbywać się będzie zdalnie za pośrednictwem jednej z popularnych, ogólnodostępnych, 

wygodnych i intuicyjnych w obsłudze platform internetowych do zdalnej komunikacji, w dni 
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robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dokładną datę Zamawiający wskaże 

na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia; 

c) czas trwania szkolenia - 7 godzin szkoleniowych; 

d) sposób przeprowadzenia szkolenia: warsztat; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

szkoleniowej:  listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, jednego egzemplarza 

materiałów szkoleniowych, 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty zostaną 

przekazane bezpośrednio uczestnikom szkolenia a ich kopie wraz z listą potwierdzającą odbiór 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia; 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty przygotowania przeprowadzenia szkolenia,  

w tym koszt zapewnienia trenera i materiałów szkoleniowych; 

h) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi i Zamawiającemu materiały 

szkoleniowe w języku polskim zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie 

Word, Excel, PDF) na nośniku elektronicznym (pendrive); 

i) Zamawiający zapewni salę dydaktyczną oraz niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 

przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia.   

j) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. 

 

2. Termin realizacji usługi: 

1) dostawa oprogramowania- zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 2) powyżej, 

2) szkolenie- 14 dni od daty dostawy  oprogramowania, 

3) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 

zamówienia.  

 

UWAGA!  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które 

zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poir.gov.pl/
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Załącznik nr 1F do zapytania ofertowego nr 

05/02.03.07.POIR/2021  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ VI 

 

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie (F) jest: 

1) dostawa jednej licencji oprogramowania do obliczeń statycznych, umożliwiająca Zamawiającemu 

świadczenie usługi doradczej, polegającej na wsparciu usługobiorców (podmiotów zainteresowanych 

wdrożeniem technologii BIM w swojej działalności komercyjnej, w tym pracowników tych 

podmiotów, instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny), poprzez zapewnienie im dostępu do 

oprogramowania, w celu wykorzystania oprogramowania w działalności komercyjnej usługobiorców. 

Oprogramowanie ma spełniać poniższe minimalne wymagania: 

 

Nazwa Funkcje/ opis 

Oprogramowanie do 

analizy statyczno- 

wytrzymałościowej 

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla analizy 

konstrukcji szkieletowych umożliwiające analizę i wymiarowanie 

przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych  

z betonu zbrojonego, sprężonego, stali, aluminium, drewna oraz innych 

materiałów. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie 

wymiarowania według międzynarodowych norm (ACI, AISC, AWC, 

IBC, CSA, BS, Eurocode, AS, NBC oraz innych równoważnych). 

- W formie licencji (pozwala na dostęp do oprogramowania z dowolnego 

komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest zainstalowane 

oprogramowanie) 

Analiza elementów 

skończonych 

Umożliwia modelowanie i obliczanie konstrukcji 3D, stosowane do 

wszystkich możliwych zadań konstrukcyjnych, w tym modelowanie 

konstrukcji składających się z prętów, płyt, ścian, powłok, brył  

i elementów kontaktowych, oprogramowanie może być  

Symulacja przepływu 

wiatru i generowanie 

obciążenia wiatrem 

Pozwala na numeryczną symulację przepływu wiatru (cyfrowy tunel 

aerodynamiczny) wokół budynków lub innych obiektów, w tym dla 

konstrukcji zarówno prostych, jak i złożonych. umożliwia generowanie  

i analizę wyników obciążeń wiatrem, działające na te obiekty. 

Analiza naprężeń Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla 

konstrukcji szkieletowych, w tym umożliwiające przeprowadzenie 

analizy naprężeń przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych, 

również dla prętów, powierzchni i brył. Oprócz naprężeń normalnych  

i stycznych, można również obliczać naprężenia kontaktowe. 

Analiza nieliniowa Oprogramowanie umożliwia obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

uwzględnia nieliniowość (np. uszkodzenie pod wpływem rozciągania/ 

ściskania, poślizg, przerwanie, pełzanie) jak również nieliniowości  

w podporach i przegubach, takich jak zniszczenie, pełzanie, tarcie i wiele 

innych. Dodatkowo oprócz analizy liniowej i analizy drugiego rzędu 

umożliwia analizę dużych deformacji (np. dla lin).  

Analiza stateczności/ 

wyboczenia 

Oprogramowanie umożliwia analizę stateczności, zwłaszcza  

w elementach konstrukcji poddanych ściskaniu i zginaniu, w oparciu  
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o portfolio dostępnych materiałów (np. dla stali). Umożliwia analizę 

wyboczenia konstrukcji płytowych i prętowych oraz analizę nieliniową. 

Oprogramowanie do 

analizy momentu 

skręcania skrępowanego 

Geometrycznie i materiałowo nieliniowa analiza z uwzględnieniem 

imperfekcji przedstawia ‘realne’ zachowanie konstrukcji. Nieliniowe 

zachowanie materiału można uwzględnić korzystając z modelu 

materiałowego. 

Analiza sejsmiczna i 

dynamiczna 

Analiza wpływów sejsmicznych, fundamentów pod maszyny, 

częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz analiza drgań 

budynków są typowymi zastosowaniami programów do analizy 

dynamicznej. Oprogramowanie do analizy konstrukcji szkieletowych 

umożliwia analizę dynamiczną konstrukcji. 

Dynamika nieliniowa Oprogramowanie umożliwia nieliniową analizę dynamiczną, 

przeprowadzoną dla analizy przebiegu czasowego. W celu wykonania 

tego zadania, dostępna jest metoda analizy nieliniowej. Możliwe jest, 

między innymi, uwzględnienie nieliniowych typów prętów (pręty 

rozciągane i ściskane oraz kable), nieliniowości na prętach 

(uszkodzenie, uplastycznienie etc.), nieliniowości na podporach 

(uszkodzenie, tarcie, etc.), oraz nieliniowości na zwolnieniach. 

Analiza  Oprogramowanie pozwala na nieliniowe obliczenie sejsmiczne do 

analizy sejsmicznej konstrukcji. Dostępna opcja przyrostu obciążenia  

i wykresów obliczeń wraz z generowaniem krzywych. 

Szablony - szablony cięcia dla konstrukcji membranowych oraz form-finding  

i możliwość obliczeń konstrukcji podwieszonych. Oprogramowanie 

daje możliwość przeprowadzenia obliczeń według analizy dużych 

deformacji wraz z analizą statyczno-wytrzymałościową. 

Połączenia stalowe - moduły do projektowania połączeń w konstrukcjach stalowych  

i drewnianych, 

- sztywne i przegubowe połączenia belek, podstaw słupów, profili 

zamkniętych i połączenia wież kratowych w konstrukcjach stalowych. 

Połączenia drewniane - dostęp do modułów do projektowania połączeń  

w konstrukcjach drewnianych, które umożliwiają obliczanie połączeń  

w miejscach, gdzie elementy drewniane są bezpośrednio połączone  

z płytami stalowymi, lub pośrednio za pomocą śrub wkręcanych ukośnie. 

 

2) dostawa oprogramowania do siedziby Zamawiającego przy ul. Pułkowej 11, 15-143 Białystok w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30 lub w inne miejsce na terenie miasta,  

o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej dwa dni przed planowanym 

terminem dostawy oprogramowania, zgodnie z poniższym harmonogramem dostawy : 

 

zapytanie ofertowe część VI (F) 

nazwa firmy ilość licencji termin dostawy 

Unihouse 1 7 stycznia 2022 
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3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego 

w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, w zakresie 

szczegółowo określonym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr  4 do 

zapytania ofertowego,  

4) zapewnienie wsparcia technicznego oprogramowania na warunkach określonych w licencji 

oprogramowania, 

5) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, na poniższych warunkach: 

a) w szkoleniu weźmie udział liczba osób odpowiadająca liczbie licencji,  

b) szkolenie odbywać się będzie zdalnie za pośrednictwem jednej z popularnych, 

ogólnodostępnych, wygodnych i intuicyjnych w obsłudze platform internetowych do zdalnej 

komunikacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, dokładną datę 

Zamawiający wskaże na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia; 

c) czas trwania szkolenia - 7 godzin szkoleniowych; 

d) sposób przeprowadzenia szkolenia: warsztat; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

szkoleniowej:  listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, jednego egzemplarza 

materiałów szkoleniowych, 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty zostaną 

przekazane bezpośrednio uczestnikom szkolenia a ich kopie wraz z listą potwierdzającą odbiór 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia; 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty przygotowania przeprowadzenia szkolenia,  

w tym koszt zapewnienia trenera i materiałów szkoleniowych; 

h) Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi i Zamawiającemu materiały 

szkoleniowe w języku polskim zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie 

Word, Excel, PDF) na nośniku elektronicznym (pendrive); 

i) Zamawiający zapewni salę dydaktyczną oraz niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 

przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia.   

j) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl. 

 

2. Termin realizacji usługi: 

1) dostawa oprogramowania- zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 2) powyżej, 

2) szkolenie- 14 dni od daty dostawy  oprogramowania, 

3) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 

zamówienia.  

 

UWAGA!  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które 

zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

http://www.poir.gov.pl/
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

nr 05/02.03.07.POIR/2021  
 

……………………………….……..                                                                                                                                                     ………………………….. 

……………………..…….…………                                                                                                                                                           /miejscowość data/ 

      /nazwa i adres oferenta/ 

Numer telefonu ………………… 

NIP:  …………………. 

Adres www: …………………. 

e-mail:  …………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/02.03.07.POIR/2021 w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie 

Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-0001/21, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia  

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój 

potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, dotyczące dostawy oprogramowania specjalistycznego (BIM) wraz z usługą szkoleniową na 

rzecz Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego poniżej przedstawiamy ofertę: 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie części ........., ........., ........., ........., ........., ........., przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I zamówienia tj. (A) dostawę oprogramowania do modelowania 

konstrukcji drewnianych, (A1) plików maszynowych i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, za cenę: 

Cena netto …………………………...……………………………..……………………………… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………….…………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………….……, w tym: 
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Część   Rodzaj licencji 
Nazwa 

oprogramowania 

Rodzaj licencji 

Ilość 
Jednostka 

miary 
Cena 

jednostkowa 
Wartość netto 

(zaznacz "X" dla oferowanego rodzaju 
licencji) 

I 

(A)Oprogramowanie do 
modelowania konstrukcji 

drewnianych 
  

  wieczysta 

20 szt.     

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 

  3+ dodatkowo więcej niż 3 

(A1)Oprogramowanie 
do plików 

maszynowych 
  

  wieczysta 

4 szt.     

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 

 

  
3+ dodatkowo więcej niż 3 

Łącznie I:   

 

3. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr II zamówienia tj. (B) dostawę oprogramowania do modelowania 

architektonicznego i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, za cenę: 
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Cena netto …………………………...……………………………..……………………………… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………….…………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………….……, w tym: 

 

Część   Rodzaj licencji 
Nazwa 

oprogramowania 

Rodzaj licencji 

Ilość 
Jednostka 

miary 
Cena 

jednostkowa 
Wartość netto (zaznacz "X" dla oferowanego rodzaju 

licencji) 

II 
(B) Oprogramowanie do 

modelowania 
architektonicznego 

  

  wieczysta 

27 szt.     

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 

 3+ dodatkowo więcej niż 3 

Łącznie część II:  

 

4. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr III zamówienia tj. (C) dostawę oprogramowania do grafiki 

inżynierskiej i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, za cenę: 

Cena netto …………………………...……………………………..……………………………… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………….…………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………….……, w tym: 
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Część   Rodzaj licencji 
Nazwa 

oprogramowania 

Rodzaj licencji 

Ilość 
Jednostka 

miary 
Cena 

jednostkowa 
Wartość netto 

(zaznacz "X" dla oferowanego rodzaju 
licencji) 

III 
(C) Oprogramowanie do 

grafiki inżynierskiej 
  

  wieczysta 

1 szt.     

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 

  3+ dodatkowo więcej niż 3 

Łącznie część III:  

 

5. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr IV zamówienia tj. (D) dostawę oprogramowania do współpracy  

i koordynacji projektowej i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, za cenę: 

Cena netto …………………………...……………………………..……………………………… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………….…………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………….……, w tym: 

 

Część Rodzaj licencji 
Nazwa 

oprogramowania 

Rodzaj licencji 
Ilość 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 

Wartość netto 
(zaznacz "X" dla oferowanego rodzaju 

licencji) 

IV    wieczysta 5 szt.     
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(D)Oprogramowanie do 
współpracy  

i koordynacji projektowej 

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 

 3+ dodatkowo więcej niż 3 

Łącznie część IV:   

 

6. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr V zamówienia tj. (E) dostawę oprogramowania do współpracy 

pomiędzy produkcją a budową i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, za cenę: 

Cena netto …………………………...……………………………..……………………………… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………….…………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………….……, w tym: 

 

Część Rodzaj licencji 
Nazwa 

oprogramowania 

Rodzaj licencji 

Ilość 
Jednostka 

miary 
Cena 

jednostkowa 
Wartość netto 

(zaznacz "X" dla oferowanego rodzaju 
licencji) 

V 

(E)Oprogramowanie do 
współpracy  

między produkcją  
a budową 

  

 wieczysta 

5 szt. 
  
  

  
  

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 
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  3+ dodatkowo więcej niż 3 

Łącznie część V:   

 

7. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr VI zamówienia tj. (F) dostawę oprogramowania do obliczeń 

statycznych i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, za cenę: 

Cena netto …………………………...……………………………..……………………………… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………….…………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………….……, w tym: 

 

Część Rodzaj licencji 
Nazwa 

oprogramowania 

Rodzaj licencji 
Ilość 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto (zaznacz "X" dla oferowanego rodzaju 

licencji) 

VI 

(F)Oprogramowanie do 
obliczeń statycznych 

  

  wieczysta 

1 szt. 
  
  

  
  

  3 lata 

  3+ dodatkowo 1 rok 

  3+ dodatkowo 2 lata 

  3+ dodatkowo 3 lata 

  3+ dodatkowo więcej niż 3 

Łącznie część VI:   

 

Ceny powinny być wyrażone w wartościach do dwóch miejsc po przecinku.  
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Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 05/02.03.07.POIR/2021 wraz integralnymi załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych 

zastrzeżeń, 

2. Oferowane przez nas dostawy spełniają określoną przez Zamawiającego jakość i wymagania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 1A- 1F do zapytania ofertowego), 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

4. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności: 

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

b) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

6. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym 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: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) 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. 

7. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertowego nr 05/02.03.07.POIR/2021. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 
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9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………… 

 

przy czym oświadczamy, że (* Wykonawca zakreśla właściwe, ** Wykonawca uzupełnia odpowiednio):  

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte są w załączniku nr ……………….………………….......... do oferty**/ na stronach ......................................... 

oferty**, dotyczące informacji: technicznych* technologicznych* organizacyjnych* lub innych posiadających wartość gospodarczą*, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, a uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania  

w celu utrzymania ich w poufności, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913ze zm.); 

2) w przypadku braku wskazania w pkt. (1)  utajnionego zakresu oferty  Zamawiający uzna, iż oferta złożona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego 

postępowania w żadnej części nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, a wówczas będzie ona mogła zostać udostępniona innym Wykonawcom oraz  

w bazie konkurencyjności w pełnym zakresie.  

 

10. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że*: 

1) administratorem moich danych osobowych wskazanych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

wyżej wskazanego zamówienia (dalej jako: dane osobowe) jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy 

ul. Pułkowej 11 (zwane dalej jako: Administrator), z którym można się skontaktować:  

a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

b) telefonicznie pod numerem: +48 85-652-61-07 

c) e-mailowo pod adresem: biuro@polskiestowarzyszenie.pl   

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:  

a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
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b) telefonicznie pod numerem: +48 692-222-871 

c) e-mailowo pod adresem: andrzej.boltryk@adwokatura.pl  

3) dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy wyżej wskazanego zamówienia, a w przypadku wyboru mnie na wykonawcę 

wyżej wskazanego zamówienia, w celu realizacji– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO); 

b) w celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisów dotyczących zasad realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi; 

c) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi 

uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym 

usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie  

i na zasadach określonych przepisami prawa, wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowaniu, a także podmiotom/organom sprawującym kontrolę 

nad prawidłowością realizacji projektu przez Administratora,  

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  

6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy wyżej wskazanego zamówienia, a w przypadku wyboru 

mnie na wykonawcę wyżej wskazanego zamówienia – przez okres realizacji zamówienia, a niezależnie od powyższego przez okres: 

a) wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej 

realizacji projektu oraz 

b) przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

7) przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,  

8) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

9) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznam, że Administrator naruszył 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;  
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10) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia. 

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w postępowaniu; 

11) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania.  

 

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

 

  …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

nr 05/02.03.07.POIR/2021  
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

L.p. 

Nazwa 

Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy na 

rzecz którego 

dostawa została 

wykonana 

Zakres dostawy 
Termin wykonania 

dostawy 
Wartość dostawy 

1.  

 dostawa 

oprogramowania 

specjalistycznego 

(BIM) 

 dostawa zakończona, 

świadczona  

w okresie 

……………. do 

……………. 

 15 tys. zł 

 powyżej 15 tys. zł 

2.  

 dostawa 

oprogramowania 

specjalistycznego 

(BIM) 

 dostawa zakończona, 

świadczona  

w okresie 

……………. do 

……………. 

 15 tys. zł 

 powyżej 15 tys. zł 

3.  

 dostawa  

oprogramowania 

specjalistycznego 

(BIM) 

 dostawa zakończona, 

świadczona  

w okresie 

……………. do 

……………. 

 15 tys. zł 

 powyżej 15 tys. zł 

 

 

 

 

 

                                                   …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

nr 05/02.03.07.POIR/2021  
Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa zostanie zawarta w Białymstoku, pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ulicy 

Pułkowej 11, KRS 0000221615, REGON 052252089, NIP 542 290 15 67, zwanym w dalszej części 

umowy: „Zamawiającym” w imieniu, którego działają: 

1. Tomasz Kozłowski – Prezes Zarządu, 

2. Anna Moskwa – Wiceprezes Zarządu, 

a 

___________________________ z siedzibą w ___________________, adres ___________________ 

NIP _________________, zwaną/nym w dalszej części „Wykonawcą” w imieniu którego działają: 

1. ____________________________________ 

o treści następującej: 

  

§ 1  

Przedmiot Umowy  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  

w ramach zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zawierające Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A – 1F do Zapytania ofertowego). Wszelkie wątpliwości 

wynikające z ewentualnych odmienności lub różnic w ofercie lub Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia lub niniejszej Umowie, będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego  

w budownictwie- Polskie Centrum BIM” nr POIR.02.03.07-20-0001/21 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś 

priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.7 Rozwój 

potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, (dalej jako Projekt). 

4. Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

1) Dniu Roboczym - rozumie się przez to dzień tygodnia z wyłączeniem soboty, niedzieli i innych 

dni ustawowo wolnych od pracy, 

2) Oprogramowaniu – rozumie się przez to oprogramowanie opisane w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A – 1F do Umowy), 

3) Usługobiorcy - podmioty zainteresowane wdrożeniem technologii BIM w swojej działalności 

komercyjnej, w tym pracownicy tych podmiotów, instytucje zaangażowane w proces 

inwestycyjny. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest w szczególności: 

1) dostawa  niewyłącznych licencji na Oprogramowanie według zestawienia stanowiącego 

załącznik nr 1 do Umowy. 
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2) zapewnienie Zamawiającemu prawa do korzystania z niewyłącznej licencji na Oprogramowanie 

dostarczone w ramach przedmiotu Umowy oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania,  

3) zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego, w tym aktualizacji Oprogramowania na 

warunkach określonych szczegółowo w licencji,  

4) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Oprogramowania obejmujące w szczególności 

zapewnienie trenera przeprowadzającego szkolenie oraz materiałów szkoleniowych. 

2. Przedmiot Umowy będzie zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1A – 1F do Umowy, a także ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami określającymi przedmiot 

Umowy i nie wnosi do nich uwag. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi, których nie można było podnieść 

na etapie przed podpisaniem umowy, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie 

późniejszym.  

 

§ 3 

Dostawa  oprogramowania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu _________ licencji 

Oprogramowania określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A 

– 1F do Umowy).  

2. Dostawa obejmuje przekazanie Zamawiającemu kodu/klucza/hasła dostępu pozwalającego na 

korzystanie z Oprogramowania   na stanowiskach odpowiadających ilości zakupionych   licencji. w 

dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  

z zastrzeżeniem koniecznych wcześniej przerw technicznych  związanych z aktualizacją 

Oprogramowania i konserwacją sytemu. Przerwy powinny co do zasady mieć miejsce w czasie jak 

najmniej utrudniającym korzystanie z Oprogramowania.  

3. W ramach procedury odbioru ilościowo – jakościowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

weryfikacji, czy Oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety 

producenta Oprogramowania związane z Oprogramowaniem, są oryginalne i licencjonowane 

zgodnie z prawem. W powyższym celu, Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli 

producenta danego Oprogramowania z prośbą o weryfikację, czy oferowane oprogramowanie  

i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub 

nieoryginalnego Oprogramowania lub jego elementów, w tym nieoryginalnych 

certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin dostarczenia 

Oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy.  

4. Odbiór polegający na uruchomieniu Oprogramowania za pomocą przekazanych 

kluczy/kodów/hasła dostępu odbędzie się przy udziale Wykonawcy w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego w dzień roboczy w godzinach pomiędzy 8:30-14:30. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas czynności odbiorowych muszą posiadać pisemne 

upoważnienia do działania w imieniu Wykonawcy. 

6. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim (jeżeli takie 

istnieją):  

1) certyfikaty licencyjne do oprogramowania, 

2) klucze sprzętowe niezbędne do korzystania z licencji, 

3) karty gwarancyjne oprogramowania, 
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4) instrukcje obsługi. 

7. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, jest równoznaczny  

z brakiem gotowości do odbioru i uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z odbiorem. 

8. Odbiór Oprogramowania potwierdzony zostanie protokołem odbioru sporządzonym przez 

Zamawiającego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Protokół zostanie 

sporządzony w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający.   

9. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzona niezgodność Oprogramowania w szczególności  

z Umową, przepisami prawa, ofertą Wykonawcy lub innymi normami, lub zostanie stwierdzona 

inna usterka lub wada, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od dalszych czynności 

odbioru do czasu usunięcia niezgodności. Termin ponownego odbioru zostanie uzgodniony przez 

Strony Umowy. 

 

§ 4 

Licencje  

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał prawo do korzystania z Oprogramowania i wszelkie 

uprawnienia do Oprogramowania konieczne do realizacji niniejszej umowy, w tym udzielania 

licencji w zakresie przewidzianym Umową.  

2. Wykonawca, w ramach Umowy i za wynagrodzeniem opisanym w § 10 Umowy, zobowiązuje się 

zapewnić Zamawiającemu niewyłączną licencję na korzystanie z Oprogramowania w zakresie 

niezbędnym do korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy, 

w tym spełniającego wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Licencja na Oprogramowanie jest udzielana z chwilą przekazania kodu/klucza/haseł dostępu 

umożliwiających korzystanie z Oprogramowania.  

3. Zamawiający będzie uzyskiwał dostęp i użytkował Oprogramowanie, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Licencja na Oprogramowanie zostanie udzielona na okres _____________ 

5. Licencja na Oprogramowanie zostanie udzielona na polach eksploatacji umożliwiających  

użytkowanie Oprogramowania w ilości i sposób określony w Umowie oraz w  Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym Załącznik nr 1A – 1F do Umowy), w szczególności 

licencja na każde stanowisko obejmuje: 

1) korzystanie z Oprogramowania na danym stanowisku zgodnie z jego przeznaczeniem,  

w szczególności poprzez wprowadzenie danych, wyświetlanie i dowolne, w tym komercyjne  

korzystanie z efektów posługiwanie się Oprogramowaniem  

2) tworzenie kopii zapasowych Oprogramowania do celów zabezpieczenia danych i archiwizacji, 

3) wprowadzanie do pamięci komputerów, sieci INTERNET, INTRANET 

4) wykonywanie usług na rzecz Usługobiorców w tym usług doradczych, których elementem jest 

udostępnianie Usługobiorcom Oprogramowania, w celu wykorzystywania go w ich 

działalności komercyjnej, udostepnienie Oprogramowania Usługobiorcom nastąpi poprzez 

przekazanie im kodów/klucza/haseł dostępu do Oprogramowania łącznie  z usługami 

doradczymi świadczonymi przez Zamawiającego,    

5) wprowadzanie danych, aktualizacje, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych, 

6) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych w urządzeniach,  

związanych z profilem działalności Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że do korzystania z Oprogramowania konieczne są sprzęt, zasilanie, łącza 

opisane w załączniku nr 3 do Umowy 
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7. Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie, na które udzielana zostanie licencja, będzie posiadać 

kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji, jeżeli są 

wymagane. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie będą 

istniały), stanowiącego przedmiot udzielenia licencji wraz z wszelkimi instrumentami,  

w szczególności kluczami sprzętowymi niezbędnymi do korzystania z tej licencji. W przypadku 

przekazania przez Wykonawcę Oprogramowania na nośnikach elektronicznych, Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy 

nośników i dokumentacji Oprogramowania, co następuje na mocy Umowy z momentem ich 

wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub 

dokonywania innych czynności. 

9. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wynikającym z udowodnionej winy 

Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia jego prawa poprzez korzystanie  

z Oprogramowania lub dokumentacji dostarczonego Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje 

się do udzielenia Zamawiającemu wszelkiej pomocy niezbędnej do jego obrony przed roszczeniami 

osoby trzeciej, jak też zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów 

Zamawiającego z tym związanych, jak też pokrycia roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie 

ewentualnie do zwrotu na rzecz Zamawiającego kwot zapłaconych przez niego na rzecz osób 

trzecich, o ile te roszczenia okażą się zasadne. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce 

Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do 

prowadzonych przeciwko niemu postępowań. 

10. Wynagrodzenie wskazane w § 10 obejmuje każde z pól eksploatacji, wszelkich uprawnień objętych 

Umową.  

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawo 

do korzystania z oprogramowania producenta i dokumentacji go dotyczącej, na warunkach 

określonych w umowie licencyjnej producenta lub innym dokumencie określającym uprawnienia 

wynikające z nabycia licencji od producenta. 

 

§ 5 

Wsparcie techniczne 

Wykonawca, w ramach Umowy i za wynagrodzeniem opisanym w § 10 Umowy zobowiązuje się 

zapewnić Zamawiającemu usługę wsparcia technicznego, w tym zapewnienie bieżącego dostępu 

do aktualizacji Oprogramowania na warunkach szczegółowo określonych w licencji 

oprogramowania. 

§ 6 

Szkolenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi Oprogramowania na 

warunkach szczegółowo określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 

nr 1A – 1F do Umowy).  

2. Strony uzgodnią harmonogram  szkolenia, w szczególności terminy przeprowadzenia szkolenia.  

3. Harmonogram szkolenia może zostać zmieniony z uwagi na: 
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1) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych,  

2) brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu wyznaczonego uczestnika, z uwagi na objęcie go 

obowiązkową izolacją, obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją, lub innych 

uzasadnionych powodów. 

3) Każdorazowa zmiana harmonogramu szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy listę osób biorących udział szkoleniu  

z wyprzedzeniem co najmniej _______ dni przed planowanym terminem szkolenia. Lista osób 

zostanie przesłana e-mailem na następujący adres Wykonawcy: _________________ 

5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty określone  

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A – 1F do Umowy),  

w szczególności listy obecności, kopie certyfikatów, materiały szkoleniowe. 

6. Po przeprowadzeniu szkolenia oraz dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 5, Strony 

sporządzą protokół odbioru szkolenia.  Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. Protokół zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach,  

z których jeden otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

§ 7 

Poufność 

1. Wykonawcy nie wolno ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej dokumentacji, danych ani innych 

informacji dotyczących przedmiotu Umowy i uzyskanych w trakcie jej wykonywania, w tym także 

informacji dotyczących infrastruktury Zamawiającego, stanu, organizacji lub innych danych, 

których nieuprawnione ujawnienie może naruszyć bezpieczeństwo lub inne interesy Zamawiającego, 

a także informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z realizacją 

Umowy. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów, danych lub informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, w innych 

celach niż realizacja Umowy. 

3. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 1, pozostają własnością 

Zamawiającego i podlegają po zakończeniu realizacji umowy zwrotowi wraz ze wszystkimi 

kopiami. W przypadku gdy dokumenty lub dane zostały zapisane na nośnikach Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się trwale i skutecznie je usunąć. Wykonawca zobowiązuje się do 

zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie realizacji Umowy, oraz 

niewykorzystywania ich do innych celów, niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji związanych z wykonywaniem Umowy na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym 

zakresie za osoby, które w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego. Informacje 

niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom, którym 

są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji: 

1) opublikowanych, powszechnie znanych lub urzędowo podanych do publicznej wiadomości, 

2) na których ujawnienie Zamawiający wyrazi zgodę, 

3) których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

6. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 
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wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 

postanowieniom Umowy. 

 

§ 8 

Udostępnienie danych osobowych 

1. Na potrzeby realizacji Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dane osobowe uczestników 

szkolenia w postaci: imienia/imion i nazwiska/nazwisk oraz _______________,  w stosunku do 

których jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające 

gwarantować bezpieczeństwo ochrony udostępnionych danych osobowych spełniające wymogi 

RODO, umożliwiające prawidłowe przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez 

Zamawiającego, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku działania 

lub zaniechania w ramach przetwarzania udostępnionych danych niezgodnego z Umową oraz 

przepisami RODO i innymi aktami prawnych regulujących ochronę danych osobowych. 

 

§ 9 

Termin realizacji Umowy 

1. Termin dostawy oprogramowania i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z harmonogramem 

wskazanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1A- 1F do Umowy. 

2. Za termin realizacji przedmiotu Umowy uważać się będzie dzień podpisania ostatniego  

z protokołów odbioru – protokołu odbioru  oprogramowania, o którym mowa w § 3 ust. 10 Umowy 

albo protokołu odbioru szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy.  

 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy została ustalona na podstawie 

jego oferty stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy i wynosi: __________________ brutto (słownie: 

______________). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy na warunkach z niej wynikających, w tym koszty dostawy  oraz koszty udzielenia licencji, 

przeprowadzenia szkolenia i inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie w częściach zgodnie z terminami dostaw 

wskazanymi w  każdorazowo w Szczegółowym opisie zamówienia w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy 

wskazanych na fakturze, z zastrzeżeniem, że zapłata będzie zrealizowana na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT o ile jest on zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym  

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez KAS.  
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4. W przypadku braku zgodności rachunku bankowego wskazanego na fakturze z rachunkiem 

bankowym, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do zapłaty na rachunek 

bankowy wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

KAS. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w zadaniu 

poprzednim, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę 

rachunku bankowego w w/w rejestrze. Termin zapłaty biegnie na nowo od dnia poinformowania 

Zamawiającego o wskazaniu rachunku bankowego w rejestrze, na który płatność powinna zostać 

dokonana.  

5. Za dzień płatności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

płatności. 

6. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż po przekazaniu zaliczki na ten cel przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) w związku 

z realizacją Projektu. 

7. W przypadku braku zaliczki, o której mowa w ust. 6, na rachunku Zamawiającego, płatność z tytułu 

niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.  

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać w swej treści 

klauzulę „umowny zakaz cesji wierzytelności z niniejszej faktury”, pod rygorem odmowy jej 

przyjęcia do zapłaty. 

 

§ 11 

Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją Projektu 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

odrębnych przepisów lub upoważnień, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane  

z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej umowy. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej 

informacji o stanie realizacji umowy w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów szkoleniowych, certyfikatów i miejsca 

przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych zgodnie § 9 

Umowy – w wysokości 200,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto Umowy określonej w § 10 ust. 1 Umowy,  

3) odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto Umowy w zakresie której od Umowy 

odstąpiono, 
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4) wypowiedzenia licencji Oprogramowania przez Wykonawcę - w wysokości 20% wartości 

brutto Umowy określonej w § 10 ust. 1 Umowy. 

5) wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie z wymaganiami Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 1A – 1F do Umowy), w wysokości 10 % wartości brutto Umowy 

określonej w § 10 ust. 1 Umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, wynosi 20% 

wartości brutto Umowy określonej w § 10 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 13 

Zmiany Umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanego: 

a) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, 

wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,  

b) przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności opóźnieniem  

w realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy,  

c) zmianą harmonogramu realizacji Projektu. 

2) w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy w zakresie przeprowadzenia szkolenia  

w przypadku: 

a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, które to 

zmiany uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przeprowadzenie  szkolenia,    

b) braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu wyznaczonych uczestników, z uwagi na 

okoliczności związane z pandemią COVID-19, w szczególności z uwagi na objęcie tych 

osób obowiązkową izolacją, obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją;  

3) w zakresie Oprogramowania określonego w ofercie Wykonawcy na inne oprogramowanie 

spełniające wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i  Szczegółowym opisie 

przedmiotu oraz o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, jeżeli 

konieczność zmiany jest wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie 

zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności 

zaprzestania produkcji lub dystrybucji oprogramowania określonego w ofercie Wykonawcy lub 

braku dostępności oprogramowania określonego w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana nie 

może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

4) w zakresie zmiany parametrów Oprogramowania i/lub parametrów elementów 

oprogramowania, będących wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie 

zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności  

z uwagi na zaprzestanie produkcji lub dystrybucji oprogramowania, lub elementów 

oprogramowania, lub braku dostępności oprogramowania, przy czym zmienione parametry nie 
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mogą być gorsze niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i zmiana nie 

może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym 

paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie 

Stron. 

3. Zmiana umowy może nastąpić również w innych przypadkach określonych w „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 20. 

 

§ 15 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 

________________tel.____________________ 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 

________________tel.____________________ 

3. Wszelkie zmiany Umowy (z wyjątkiem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu), jak również odstąpienie 

od umowy i jej rozwiązanie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, będą poddane rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 

8. Załączniki do Umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 –  Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 – Wykaz niezbędnego sprzętu 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 

 

 

 


