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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest:
Centrum Informatyczne Edukacji
00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25
Tel. (22) 34-74-366
Fax: (22) 34-74-804
Strona internetowa http://cie.men.gov.pl/bip
II. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o:
1) OPZ – opis przedmiotu zamówienia,
2) postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia,
3) SIWZ, specyfikacji – należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków
zamówienia,
4) ustawie, ustawie pzp – bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (Dz. U. 2015, poz.
2164 z późn. Zm.),
5) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
6) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Centrum Informatyczne Edukacji,
7) zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze
SIWZ.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie multibooków na
systemy operacyjne WINDOWS, IOS, ANDROID, LINUX”, numer referencyjny
ZA.TP.137.2016 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tj. 135 000 euro.
IV. DODATKOWE INFORMACJE – OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, UMOWA
RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA, ZALICZKI, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy.
7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 30% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
8. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie
informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie
zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w przepisie art. 7 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
V. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W
POSTĘPOWANIU ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną z uwzględnieniem pkt. 1.1.
1.1. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.
1.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do
adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego - godz. 815
– 1615 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie przez przekazującego.
1.3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji poprzez przesłanie odpowiedzi na adres zwrotny e-mail
Zamawiającego.
1.4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem i
pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu – dokument
uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem
wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem pkt. 1.1.
1.5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania należy powoływać się na
numer sprawy:. ZA.TP.137.2016.
2. Treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie
internetowej Zamawiającego, tj. pod adresem: http://cie.men.gov.pl/bip/
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 3.
6. Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza ją
również pod w/w adresem internetowym.
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VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Pan Tomislav Petrović
tel./fax: 22 34 74 461/ 22 34 74 804
godziny urzędowania: 08:15 – 16:15
adres e-mail: tomislav.petrovic@cie.men.gov.pl
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie multibooków na systemy operacyjne WINDOWS,
IOS, ANDROID, LINUX. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ (CPV
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne, 39162000-5 - Pomoce naukowe).
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa wykonania multibooków musi być zrealizowana wg. poniższego harmonogramu:
1.
W terminie do 29 listopada 2016 r. na systemach operacyjnych Windows, Linux, Android, iOs:
1) Nasza szkoła klasa 3, część 2, liczba stron – 96,
2) Nasza szkoła klasa 3, część 2, Adaptacja dla uczniów słabowidzących, liczba stron – 246,
3) Nasza szkoła – Matematyka, klasa 3, część 2, liczba stron – 80,
4) Nasza szkoła – Matematyka, klasa 3, część 2, Adaptacja dla uczniów słabowidzących,
liczba stron – 180.
2.

W terminie do 13 grudnia 2016 r. na systemach operacyjnych Windows, Linux, Android, iOS:
1) Nasza szkoła klasa 3, część 3A, liczba stron – 64,
2) Nasza szkoła klasa 3, część 3B, liczba stron – 64
3) Nasza szkoła – Matematyka, klasa 3, część 3, liczba stron – 80.
Rozdział III
WADIUM

I. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 600,00
(słownie: tysiąc sześćset złotych).
II. FORMA WADIUM
1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
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2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca ma załączyć do gwarancji dokument potwierdzający, że osoba wystawiająca
gwarancję jest do tego upoważniona.
III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI,
podrozdział I pkt 1.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego nr: 12 1010 1010 0018 0513 9120 0000 NBP O/Okr. w
Warszawie.
Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w
podrozdziale II, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do
oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób
umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy.
4. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIA – Nr ref.: ZA.TP.137.2016
5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o
gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania
ofert.
6. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą),
wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
IV. ZWROT WADIUM
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.
V. UTRATA WADIUM
Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego
w sytuacjach, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają
wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
2. W przypadku, gdy w postepowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy
występujący wspólnie, warunek o którym mowa powyżej muszą spełniać łącznie, natomiast
brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1;8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 710 ustawy pzp musi spełnić każdy z Wykonawców.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki o których
mowa powyżej musi spełniać łącznie z tymi podmiotami oraz wykazać, że podmioty na
których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8
ustawy Pzp.

II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Treść Oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji. Wykonawca przedstawia Ofertę
sporządzoną na formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami.
b) Oferta pod rygorem jej odrzucenia – musi zostać sporządzona w języku polskim w formie
pisemnej.
c) Oferta winna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką.
d) Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie z załączonym
do Oferty pełnomocnictwem.
e) Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania
Oferty. Zamawiający nie wymaga parafowania stron niezapisanych.
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być datowane i parafowane przez
osobę(y) upoważnioną do podpisywania Oferty.
g) Ofertę sporządzoną na formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr do 1 SIWZ,
wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w pojedynczej kopercie zamkniętej w
sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia.
h) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to
wyraźnie zastrzec w Ofercie, odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz uzasadnić
dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę
oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
W przypadku zastrzeżenia w ofercie części informacji/dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnych wyjasnień w następującym
zakresie:
1) jaki krąg osób/podmiotów w ramach struktury organizacyjnej Wykonawcy ma dostęp do
informacji/dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa?
W przypadku, gdy krąg osób posiadających dostep do zastrzeżonych informacji/dokumentów
został ograniczony do grona osób, które mają dostęp do tych materiałów, to czy osoby te
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2)

3)
4)

5)

zostały pisemnie zobowiązane do zachowania poufności tych informacji (umowa, pisemne
zobowiązanie, procedury) oraz czy to zobowiązanie/procedury przewiduje sanckję za
niedochowanie poufności. W przypadku istnienia zobowiązania lub stosownych procedur
należy wykazać ich istnienie za pośrednictwem stosownych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających fakt zawarcia zobowiązania/wdrożenia procedur;
w jaki sposób są zabezpieczone przed ujawnieniem informacje/dokumenty w miejscu ich
przechowywania przez Wykonawcę? Czy są one przechowywane w miejscach o
ograniczonym dostępie? Jeżeli tak, należy wskazać wszystkie podjęte środki ochrony przed
ich nieuprawnionym ujawnieniem,
czy zastrzeżone informacje/dokumenty są/były upubliczniane przez Wykonawcę w
przeszłości za pośrednictwem stron internetowych, folderów i innych nośników informacji,
czy zastrzeżone infromacje/dokumenty były uzyskane w wyniku uczestnictwa w jawnych
publicznych postepowaniach finansowanych ze srodków publicznych, w tym postepowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego?
w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia z udziałem osób trzecich, informacje w zakresie określonym w pkt. 1-4 należy
odnieść również do tych podmiotów.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wyczerpujących wyjaśnień w ww. zakresie lub
z przedłożonych wyjasnień nie będzie wynikało, że zastrzeżone dokumenty nie stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm./ Zamawiający może
wezwać do dalszych wyjaśnień, czy przedłożone informacje/dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu wskazane w pkt. II
poniżej. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
I.

Oświadczenia lub dokumenty składające się na treść oferty:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany formularz dotyczący podwykonawców – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Próbka multibooka załączona do oferty na płycie cd lub dvd. Wskazówki niezbędne do wykonania
próbki znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ. Niedostarczenie wraz z ofertą wymaganej próbki
multibooka skutkować będzie odrzuceniem oferty. Materiały potrzebne do wykonania próbki
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce zamówienia
publiczne pod przedmiotowym ogłoszeniem.
4. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz –
dokument potwierdzający wniesienie wadium ma być dostarczony w oryginale)
II. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
5. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób
podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
III. Oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
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6. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ
IV. Dokumenty składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiajacego w
trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp;
8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
10. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
V. Informacja dotycząca grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp:
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (w oparciu o wzór załącznika nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI. Zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp):
Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotów (jeżeli dotyczy)
12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
13. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
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stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający oprócz zobowiązania, o którym jest mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego ;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą ;
14. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w ofercie w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8-10
15. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 6 i 7.
16. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub sytuacja,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie
art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
VII.

Podwykonawcy

17. W przypadku udziału w realizacji zamówienia podwykonawców, nie będących podmiotem, o
którym jest mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania od
wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 8-10, w stosunku do tego
podwykonawcy.
18. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym jest mowa w ust. 7.
VIII.

Informacja dotycząca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19. W przypadku składania jednej oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) w

odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy
z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi złożyć oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (ust. 6 i 7),
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa,
wykonawców w sumie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
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4) wykonawcy

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego,
5) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako reprezentant pozostałych

VIII.

Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów:

20. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) ust. 8-10 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 20, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Terminy wystawienia dokumentów, o których jest mowa w pkt 2) stosuje się
odpowiednio zgodnie z informacją zawartą w pkt 1 lit a) i b).
21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język
polski.
22. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
25. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
26. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X SIWZ, inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
27. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
28. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
29. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
30. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – określonych w rozdziale IV ust. 8-10.
31. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
32. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Na ofertę składa się:
a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b. Dokumenty określone w podrozdziale III niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty”.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale w jednym egzemplarzu. W przypadku złożenia przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Centrum Informatyczne Edukacji
00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25
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(nazwa i adres Zamawiającego)
oraz opisane:
Oferta na wykonanie multibooków na systemy operacyjne WINDOWS, IOS, ANDROID,
LINUX
ZA.TP.137.2016
(nazwa zamówienia)
Nie otwierać przed dniem 28.10.2016 r., godz. 09:30
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia koperty.
V. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW
1. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełnią warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.
2. Ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postepowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
VI. ODRZUCENIE OFERT
1. Z zastrzeżeniem art. 89 ust. 3-5 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania z ofertą,
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9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego,
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa,
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postepowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postepowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –
podając uzasadnenie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomią o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.

Rozdział V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty.
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, koszty towarzyszące
wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.
5. Wykonawca poda cenę netto (bez VAT) w Formularzu oferty (Załącznik 1 do SIWZ). Do ceny
netto (bez VAT), Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób
wyliczy cenę brutto (z VAT).
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6. Cena netto (bez VAT) nie będzie podlegać waloryzacji.
7. Należność za wykonanie zamówienia zostanie zapłacona w PLN.
Rozdział VI
INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w
sekretariacie Centrum Informatycznego Edukacji (sekretariat p. 11) do dnia 28.10.2016 r., do
godziny 09:15.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w dniu 28.10.2016 r., o godzinie 09:30.
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę
oferty, a także termin wykonania, oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było
wymagane.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w
niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie
zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej
jako upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie
pełnomocnictwo.
Rozdział VII
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT (sposób dokonywania oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Strona 16 z 38
Nr sprawy: ZA.TP.137.2016

I. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru

Znaczenie

Kryterium Cena

60 %

Kryterium ocena jakościowa próbki multibooka

40 %

II. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa
1. Kryterium cena – 60 %
Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:
C min
P1 = ─────────── X 100 X 60%
Cn
P1 – liczba punktów danej oferty
C min – najniższa cena spośród oferowanych
C n – cena badanej oferty
2. Kryterium ocena jakościowa – 40 %
Wartość procentowa dla kryterium ocena jakościowa jest wyliczana według wzoru:
P min
P2 = ────────── X 100 X 40%
Pn
P2 – liczba punktów danej oferty
P min – liczba uzyskanych punktów przez badaną ofertę
P n – największa liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny jakościowej próbki
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów
Liczonych wg wzoru:
O = P1 + P2
Punkty będą przyznawane przez wyznaczonych członków komisji przetargowej, próbka multibooka
będzie poddana ocenie jakościowej według poniższych kryteriów:
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1. Ikony aplikacji i wszystkie funkcjonalności 0 v 8 pkt.:
a) Zgodnie ze wzorem istniejących aplikacji wszystkie ikony (ikona aplikacji, spis treści,
przewijanie stron, przejście z okna do okna powiększenia, zwijanie powiększenia, otwarcie
pliku audio, pauza, wznowienie i stop) powinny wyglądać jak we wcześniejszych aplikacjach i
działać bez usterek – 8 pkt,
b) Niezgodnie ze wzorem istniejących aplikacji i przynajmniej jedna niedziałająca – 0 pkt.
2. Instrukcja 0 v 8 pkt.:
a) Instrukcja przygotowana prawidłowo, czyli struktura, warstwa graficzna, umieszczanie ikon
występujących w multibookach mają być zgodne ze wzorem – 8 pkt,
b) Instrukcja przygotowana nieprawidłowo, czyli niezgodnie ze wzorem – 0 pkt.
3. Powiększanie tekstów i ilustracji 0 v 8 pkt.:
a) Czytelne i ostre powiększanie tekstów i ilustracji oraz płynne ich przewijanie – 8 pkt.,
b) Nieczytelne i nieostre powiększanie tekstów i ilustracji, brak płynności przy ich przewijaniu –
0 pkt.
4. Prezentacja dłuższych tekstów wraz z nagraniem 0 v 8 pkt.:
a)
Płynne odtwarzanie materiału audio, w czasie „przechodzenia” między kolejnymi stronami
obejmującymi czytany tekst, bądź ekranami z powiększeniami tego tekstu, materiał audio nie
zatrzymuje się – 8 pkt.,
b) Brak płynności w trakcie odtwarzania materiału audio, w czasie „przechodzenia” między
kolejnymi stronami obejmującymi czytany tekst, bądź ekranami z powiększeniami tego tekstu,
materiał audio zatrzymuje się – 0 pkt.
5. Funkcjonowanie aplikacji 0 v 8 pkt.:
a)
Dobre, płynne funkcjonowanie tj. przewijanie stron bez zawieszania się, bez widocznego
przesuwania stron, wszystkie ikony działają prawidłowo: przewijanie stron, przejście z okna
do okna powiększenia, zwijanie powiększenia, otwarcie pliku audio, pauza, wznowienie i stop
– 8 pkt,
b) Brak płynności, aplikacja „zawiesza się” – 0 pkt.
Rozdział VIII
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział IX
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze
umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik 3 do SIWZ.
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Rozdział X
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy.

Rozdział XI
ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Komisja Przetargowa dokona badania i oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących
warunków:
1) Weryfikacja podmiotowa – badanie wszystkich oświadczeń własnych złożonych przez
wykonawców (art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 ustawy pzp.
2) Weryfikacja przedmiotowa – sprawdzenie zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w
ustawie pzp, jak również w niniejszej SIWZ, sprawdzenie czy oferta nie podlega odrzueniu na
podstawie art. 89 ust. 1 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 ustawy pzp, ocena ofert
zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w Rozdziale VII SIWZ.
3) Po weryfikacji w zakresie wskazanym w pkt 1-2, i uznaniu danej oferty za najwyżej ocenioną,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania art. 26 ust. 2 ustawy pzp w zakresie
przedłożenia dokumentów, określonych w rozdziale III ust 8-10.
4) Po pozytywnej weryfikacji, o której jest mowa w pkt 3 zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty, o czym powiadomi uczestników postepowania zgodnie z art. 92 ust.
1 ustawy pzp.
5) W przypadku niezastosowania procedury określonej w pkt 3, zamawiający uzna za
najkorzystniejszą ofertę, ofertę najwyżej ocenioną.
2. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp w tekście oferty
ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewentualny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo
wpisana jest cena liczbą.
3. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych
w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:
1) błędnie obliczona wartości pieniężna podatku od towarów i usług VAT, przy prawidłowo
podanej w ofercie stawce tego podatku (VAT),
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
3) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i
dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne
Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazana w ofercie, które posłużą do dalszych
obliczeń zgodnie z formułą określoną w pkt XVIII SIWZ). Zamawiający zastrzega, że
powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelki oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią
w ofertach.
Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek
innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian
w treści oferty.
O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań zamawiający będzie żądać od
wykonawców wyjaśnień na podstawie art.. 26 ust. 4 ustawy pzp (dotyczących oświadczeń lub
dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy pzp
(dotyczących rażąco niskiej ceny).
Postepowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postepowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwlaczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę
zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postepowania.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

Rozdział XII
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż w terminie wskazanym w Ustawie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, wyrazi zgodę na zawarcie
umowy po upływie terminu zawiązania ofertą na warunkach określonych w złożonej ofercie, to
Zamawiający może zawrzeć umowę jeśli przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym
umowę regulującą ich współpracę.
5. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać
m.in.:
a) podmioty składające ofertę;
b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;
d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż
okres realizacji zamówienia).
Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem
zawieszającym.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Do:
.........................................................................
.........................................................................
(nazwa i adres Zamawiającego)
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na wykonanie multibooków na systemy operacyjne WINDOWS, IOS,
ANDROID, LINUX numer referencyjny ZA.TP.137.2016.
my niżej podpisani:
....................................................................................................................................................................
.............................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów
składających wspólna ofertę)
1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________
zarejestrowanym
w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym
wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy
jest …. (w przypadku Wykonawców wspólnie składający ofertę).
5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto: _______________ zł
(słownie złotych: _____________________________), powiększoną o podatek VAT w
wysokości ___________________ , co w wyniku daje cenę brutto _________________ zł.
(słownie złotych __________________________________________________), w tym za
wykonanie mutibooków:
1. Nasza szkoła. Klasa 3, część 2, kwotę: ____________________;
2. Nasza szkoła. Klasa 3, część 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących, kwotę:
____________________;
3. Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 2, kwotę: ____________________;
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4. Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących, kwotę:
____________________;
5. Nasza szkoła. Klasa 3, część 3A, kwotę: ____________________;
6. Nasza szkoła. Klasa 3, część 3B, kwotę: ____________________;
7. Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 3, kwotę: ____________________;
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż
stawka podstawowa, lub zwolnienia z w/w podatku.
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:
5.1. Wykonanie multibooków do klasy 3 części: 2, oraz Matematyka część 2 na systemy
operacyjne WINDOWS, IOS, ANDROID, LINUX w terminie do dnia 29 listopada
5.2. Wykonania multibooków do klasy 3 części: 3A i 3B oraz Matematyka część 3 na systemy
operacyjne IOS, ANDROID, LINUX w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem
informacji zawartych na stronach ……………..
10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że usługę objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi, tj. bez udziału
podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę
zamieścić w Załączniku nr 2).
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………..
Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..
15. Do niniejszej oferty załączamy:
a) .............................................................
b) ............................................................
c) ............................................................ ....................................................................................................
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Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................................, dnia ................................................
……………………………………………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
Pełna nazwa Wykonawcy:
............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................

L.p.
Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy
oraz firma podwykonawcy

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawca,
jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE
DOTYCZY”!!!

.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ………. 2016 r. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centrum Informatycznym Edukacji w Warszawie, przy al. J. CH. Szucha 25, 00-918
Warszawa, reprezentowanym przez
………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.) – zwaną dalej „ustawą
Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY WYKONANIA
§1
Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do
przygotowania podręczników do szkoły podstawowej w formie multibooków w wersjach do
uruchomienia na tablicach interaktywnych oraz przygotowanie adaptacji dla uczniów
słabowidzących wybranych podręczników w formie multibooków w wersjach do uruchomienia na
tablicach interaktywnych, zwanych także „utworami” lub „materiałami”, z materiałów przekazanych
przez Zamawiającego (zwanych dalej „scenariuszami”), oraz przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do utworów oraz udziela zezwoleń wskazanych w umowie, zaś Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
Umowy – Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz załącznikiem nr 1 do Umowy - Ofertą Wykonawcy.
Materiałem wyjściowym są pliki pdf lub pliki InDesign wraz z collectami, a w przypadku adaptacji
dla uczniów słabowidzących pliki pdf i cdr (CorelDraw), oraz pliki audio do pobrania z serwera ftp
Zamawiającego nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy.
Scenariusz realizacji – elementy do wybranych funkcji (powiększania, odtwarzania plików audio)
wraz ze szczegółowym opisem – zostanie oznaczony na plikach pdf.
Zamawiający przekaże Wykonawcy scenariusze z chwilą podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w dwóch etapach, tj.
a) Wykonanie multibooków podręczników dla klasy 3: „Nasza szkoła. Klasa 3, część 2”, „Nasza
szkoła. Klasa 3, część 2”. Adaptacja dla uczniów słabowidzących, „Nasza szkoła. Matematyka,
klasa 3, część 2” oraz „Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 2”. Adaptacja dla uczniów
słabowidzących na systemy operacyjne WINDOWS, iOS, ANDROID, LINUX w terminie do 29
listopada 2016 r.
b) Wykonanie multibooków podręczników dla klasy 3: „Nasza szkoła. Klasa 3, część 3A”, „Nasza
szkoła. Klasa 3, część 3B”, „Nasza szkoła. Matematyka, Klasa 3, część 3” na systemy operacyjne
WINDOWS, iOS, ANDROID, LINUX w terminie do 13 grudnia 2016 r.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów uzgodnionych w harmonogramie ustalonym
zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

OBOWIĄZKI STRON
§2
Wykonawca oświadcza, że dołoży najwyższej staranności dla prawidłowego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy, efektem czego będzie dostarczenie Zamawiającemu utworów odpowiadających
ich przeznaczeniu, o którym mowa w § 1, znanemu Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją przeszkody prawne i faktyczne do wykonania przedmiotu
umowy.
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1.
2.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością,
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,
2) dotrzymywania terminów wskazanych w umowie w zakresie współpracy w realizacji umowy oraz w
zakresie płatności,
3) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zaistniałych okolicznościach bądź zmianie
okoliczności, które mają wpływ na wykonanie umowy.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
uwzględnienia uwag Zamawiającego dotyczących utworów,
2)
terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
3)
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych okolicznościach bądź
zmianie okoliczności, które mają wpływ na wykonanie umowy,
4)
sukcesywnego przesyłania Zamawiającemu opracowanych materiałów,
5)
na pisemne żądanie Zamawiającego, udzielania niezwłocznie (najpóźniej w terminie 1 dnia od
zgłoszenia żądania) wszelkich wyczerpujących wyjaśnień dotyczących postępów prac nad wykonaniem
przedmiotu umowy,
6)
poddania się kontroli przez Zamawiającego sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§6
Wykonawca wyraźnie zgłasza do odbioru utwory po zakończeniu każdego z etapów prac w siedzibie
Zamawiającego na płycie cd lub dvd. W dniu przystąpienia do odbioru Zamawiający potwierdza jedynie
ilość zgłoszonych do odbioru materiałów.
W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy, na podstawie protokołu
odbioru, jest …………………... Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
W imieniu Wykonawcy osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru, jest …………………...
W terminie do 2 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę utworów do odbioru,
Zamawiający oświadczy, że w całości lub w części utwory przyjmuje lub wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na dokonanie poprawek lub udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania poprawek lub udzielenia wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania uwag Zamawiającego.
PRAWA AUTORSKIE
§7
Z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1
umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanych
utworów. Zamawiający oświadcza, że jego celem jest samodzielne modyfikowanie mulibooków dlatego
wymaga na etapie odbioru dostarczenia kodu źródłowego do mulibooków zapisanego na płycie cd lub
dvd lub nośniku pendrive. Wykonawca udziela nieodwołanej zgody na ich modyfikację.
W celu usunięcia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych Strony oświadczają, iż ich intencją jest
umożliwienie Zamawiającemu korzystania z utworów w sposób swobodny, nieograniczony czasowo i
terytorialnie, dokonywania wszelkich modyfikacji oraz korekt utworu według uznania Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo do decydowania o formie i zakresie korzystania z
utworów, w tym o ich rozpowszechnianiu, a także o celu tego korzystania.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie egzemplarzy utworów
(odpowiednio części/elementu), trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, nośnika,
rozmiaru, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia,
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formy, techniki, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) w zakresie obrotu egzemplarzami na których utrwalono utwory (odpowiednio części/elementu) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
3) wielokrotne publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie
utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w sieciach
teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych,
4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
5) udostepnienie utworów (odpowiednio części/elementu), na zasadach wolnej licencji, w tym do
celów komercyjnych, z oznaczeniem autora oryginału,
6) tworzenie nowych wersji, opracowań́ i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę̨ układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
7) nadawanie za pomocą̨ fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub
w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i
platformy cyfrowe,
8) prawo do określania nazw utworów (odpowiednio części/elementu), pod którymi będzie on
wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do
zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą utwory
(odpowiednio część/element) lub znaki towarowe wykorzystane w utworach (odpowiednio części),
9) prawo do wykorzystania utworów (odpowiednio części/elementu) do celów marketingowych lub
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także
dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,
10) zezwolenie na tworzenie opracowań́ , przeróbek i adaptacji utworów (odpowiednio
części/elementu), prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami oraz
wyłączne prawo udostępniania ich do korzystania i rozporządzania (wyłączne prawo do zezwalania
na wykonywanie prawa zależnego), w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji, w tym wolnych licencjach, również do celów
komercyjnych; dodatkowo prawo do włączania utworów (części/elementu) i jego opracowań do
innych utworów w wybrany sposób i prawo do udzielania takiego zezwolenia.
4.
Zamawiający może umieścić utwory na nieograniczonej liczbie egzemplarzy podręcznika lub innych
dzieł zawierających utwór.
5.
Wykonawca rezygnuje z nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.
6.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu
rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą̨ być́
przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń́ .
7.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego
prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań́ utworów, o których mowa w § 1 w
nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 3).
Postanowienia ust. 17 stosuje się̨ odpowiednio.
8.
Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że wykonane utwory będą udostępnione uczniom oraz
innym podmiotom w najszerszy możliwy sposób, w tym na zasadzie wolnej licencji z możliwością ich
komercyjnego wykorzystania, a także w celach informacyjnych i promocyjnych, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
9.
Wykonawca zobowiązuje się̨, iż̇ nie będzie wykonywać przysługujących mu praw osobistych w
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworów. W szczególności
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji utworów i decydowania o
zachowaniu ich integralności.
10.
Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie utworów dotyczy całości lub jego fragmentów, samodzielnie
lub z dziełami innych podmiotów lub w dziełach innych podmiotów, a także po dokonaniu
opracowania redakcyjnego.
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11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.
4.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W odniesieniu do utworów Wykonawca zezwala Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu
przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw osobistych do utworów w zakresie ich
modyfikacji, polegających na zmianie układu strony, korekcie, wprowadzaniu nowych elementów, w
tym elementów graficznych i tekstowych, a także rozpowszechniania we fragmentach lub w
połączeniu z innymi utworami.
W przypadku przekazania utworów na nośniku, Zamawiający nabywa własność nośnika, na którym
utwory utrwalono.
Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że posiada w chwili przeniesienia na
Zamawiającego i będzie posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej do utworów i w związku z
tym oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają w chwili przeniesienia własności autorskich
praw majątkowych na Zamawiającego i nie będą naruszały żadnych praw własności intelektualnej
osób trzecich ani nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
W przypadku, gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do utworów
spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do utworów w całości lub w części,
Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru
Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części utworów naruszające prawa osób trzecich.
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworów i brak
rozpowszechnienia utworów nie będzie rodził po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku
do Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku wykształcenia się po podpisaniu niniejszej umowy nowych
pól eksploatacji, zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, przenieść
wyłącznie na Zamawiającego prawa do utworów w zakresie co najmniej takim, jaki określony jest w
niniejszej umowie, które to prawa umożliwią swobodną eksploatację utworów na tych nowych polach
eksploatacji (opcja nabycia praw autorskich). Korzystając z opcji nabycia praw autorskich,
Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie w formie listu poleconego, nadanego na adres
Wykonawcy wymieniony w niniejszej umowie, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do
każdorazowego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. W przypadku,
jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku zawiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu lub
podany adres będzie nieczytelny, doręczenie listu, o którym mowa w zdaniu poprzednim na adres
podany w niniejszej umowie, uważa się za skuteczne i wywołujące skutki prawne.
WYNAGRODZENIE
§8
Z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz
udzielenia zezwoleń, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie łączne w kwocie ………….. zł brutto
(słownie: ………………. złotych) w tym:
a) za wykonanie mutibooków, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt a kwotę …… zł brutto,
b) za wykonanie multibooków, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt b kwotę …… zł brutto.
Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu prac, o których mowa w § 1 ust. 4 przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury jest każdorazowo obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół
odbioru prac.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).
2. Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu) do odstąpienia od
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) w przypadku przekraczającego 2 dni robocze opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub jej części,
a w szczególności przekraczającego 2 dni robocze opóźnienia któregokolwiek z terminów, o których
mowa w harmonogramie wykonania prac, wskazanym w § 1 ust. 4;
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2) niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 5.
3. Zamawiający jest uprawniony, po bezskutecznym upływie dodatkowego wyznaczonego terminu 2 dni
roboczych, do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia, w terminie do 20 dni, od chwili powstania uprawnienia
do odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia kar umownych przewidzianych w §10.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.

KARY UMOWNE
§ 10
Za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytułu wykonania danej części umowy, lecz nie
więcej niż 40% wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tego tytułu.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w tym z powodu okoliczności, o których mowa w §9, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości niewykonaniej umowy brutto.
W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytułu
wykonania danej części umowy za każdy stwierdzony przypadek.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższającej
wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Dla potrzeb niniejszej umowy, Siła Wyższa oznacza wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności wojny, zamknięcie granic,
katastrofalne działanie sił przyrody, strajki generalne.
Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.
Strony zobowiązują się do dochowania wszelkiej staranności w zakresie informowania się o
wystąpieniu siły wyższej, jej przyczyny i charakterze, a także, w miarę możliwości, przewidywanych
konsekwencji tego zdarzenia dla wykonania umowy.
§ 12
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe ewentualnie na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy;
2. Wzór protokołu odbioru.
3. Opis Przedmiotu Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2 do Umowy
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Numer i data umowy: CIE- ……../2016, dn. ……….. 2016 r.
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………….
Potwierdzam, iż w dniu …………………………. zgłoszono do odbioru następujące materiały:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

__________________________
(data i podpis Zamawiającego)

___________________________
(data i podpis Wykonawcy)

_______________________________________________________________________________________
Potwierdzam, iż w dniu ……… dokonano odbioru dzieła zakupionego w ramach umowy Nr CIE-…/2016.
I.
2.
3.

Kompletność dzieła*:
TAK
NIE – uwagi / zastrzeżenia:

W ramach Umowy wykonano:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
II. Końcowy wynik przyjęcia*:
1.
Pozytywny
2.
Negatywny – uwagi / zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

__________________________
(data i podpis Zamawiającego)

___________________________
(data i podpis Wykonawcy)

* - Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy
Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
.................................................................................................................................
Oświadczenie
w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczy postępowania na „Wykonanie multibooków na systemy operacyjne Windows, iOS,
Android, Linux” – ZA.TP.137.2016.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

1) Samodzielnie*
2) Polegając na zasobach następujących podmiotów*:
a) ……………………………… w zakresie ……………………..
b) ……………………………… w zakresie ……………………..
c) ……………………………… w zakresie ……………………..

........................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy
Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
.................................................................................................................................
Oświadczenie
w zakresie braku podstaw do wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczy postępowania na „Wykonanie multibooków na systemy operacyjne Windows, iOS,
Android, Linux” – ZA.TP.137.2016.

I.

Część dotycząca Wykonawcy:

Oświadczam, że:
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

..........................................................
(data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
________________________________________________________________
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………………………………..* ustawy Pzp.

*-podać

mającą

zastosowanie

podstawę

wykluczenia

spośród

wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na postawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
informuję, że podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy
Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
.................................................................................................................................
Oświadczenie
(składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert)
Przystępując do postępowania na na „Wykonanie multibooków na systemy operacyjne Windows,
iOS, Android, Linux” – ZA.TP.137.2016.,
oświadczam, że:

1)

nie należę do tej samej grupy kapitałowej, publicznych rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.), z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli
odrębne oferty,*

2)

należę

do

tej

samej

grupy

kapitałowej,

publicznych

rozumieniu

ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty
(należy wymienić wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej)*
a) …………………………………..
b) …………………………………..
Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
..........................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Realizacja zamówienia obejmuje przygotowanie podręczników do szkoły podstawowej „Nasza szkoła” w
formie multibooków w wersjach do uruchomienia na tablicach interaktywnych oraz przygotowanie adaptacji
dla uczniów słabowidzących wybranych podręczników w formie multibooków w wersjach do uruchomienia
na tablicach interaktywnych.
Zamawiający informuje, że zarówno opracowywane przez niego podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej,
jak i tworzone na ich podstawie multibooki są całkowicie bezpłatne. Zamawiający wymaga zatem, aby
korzystanie z multibooków nie wymagało żadnych dodatkowych opłat. Multiboooki nie mogą zawierać
żadnych treści reklamowych, w szczególności ikonek zastosowanego przy tworzeniu oprogramowania.

Do wykonania będzie następująca lista pozycji:
1. w terminie do 29 listopada 2016 r. w systemach operacyjnych:
1) Windows
2) Linux
3) Android
4) iOS
1. Nasza szkoła. Klasa 3, część 2. Liczba stron – 96.
2. Nasza szkoła. Klasa 3, część 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących. Liczba stron – 246.
3. Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 2. Liczba stron – 80.
4. Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących. Liczba stron –
180.
2. w terminie do 13 grudnia 2016 r. w systemach operacyjnych:
1) Windows
2) Linux
3) Android
4) iOS

1. Nasza szkoła. Klasa 3, część 3A. Liczba stron – 64.
2. Nasza szkoła. Klasa 3, część 3B. Liczba stron – 64.
3. Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3, część 3. Liczba stron – 80.
W materiałach źródłowych adaptacji podręczników dla uczniów słabowidzących opracowanych drukiem
powiększonym liczba elementów na każdej stronie jest mniejsza niż w wersji podstawowej podręczników.
Materiałem wyjściowym są pliki pdf lub pliki InDesign wraz z collectami, a w przypadku adaptacji dla
uczniów słabowidzących pliki pdf i cdr (CorelDraw), oraz pliki audio do pobrania z serwera ftp.
Scenariuszem realizacji będą skany plików pdf z zaznaczonymi elementami do wybranych funkcji
(powiększania, odtwarzania plików audio) oraz szczegółowym opisem.
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W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie układ podręcznika w wersji drukowanej na
format multibooka wraz z dodaniem funkcjonalności opisanych w scenariuszu, tj.:
1. powiększeń wybranych obiektów na stronach podręcznika – tekstów, ilustracji tekstów, zdjęć –
według wzoru z poprzednich realizacji. Obiekty te w powiększeniu nie mogą tracić na jakości;
2. dołączania elementów dostarczonych przez zleceniodawcę, np. plików z nagraniem tekstów
literackich czytanych przez lektora, piosenek w wersji instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej,
plików z odgłosami (np. zwierząt), zdjęć, map z zaznaczeniem na nich miejsc opisanych w
podręczniku. Materiały audio zastosowane w multibooku muszą odtwarzać się płynnie i nie
zatrzymywać się w momencie przechodzenia pomiędzy kolejnymi stronami obejmującymi czytany
tekst bądź ekranami z powiększeniami tego tekstu;
3. multibook musi dostosowywać się do różnych rozdzielczości ekranu.
Do obowiązków Wykonawcy będzie również należeć wykonanie ikonek aplikacji oraz instrukcji
multibooków na wzór dotychczasowych realizacji. Przygotowane multibooki nie mogą różnić się od już
istniejących ze względu na to, że stanowią kontynuację poprzednich realizacji oraz są skierowane do tych
samych odbiorców – nauczycieli i uczniów.
Tworzone w ramach niniejszego zamówienia mulibooki muszą być spójne z dotychczas stworzonymi
multibookami pod kątem zarówno funkcjonalności , jak i warstwy wizualnej.
Wymagane funkcjonalności multibooków można sprawdzić w multibookach na platformę Windows i Linux,
znajdujących się pod adresem: http://naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/
Na czas sprawdzania i odbioru prac, w dniu podpisania Umowy Wykonawca wypożyczy Zamawiającemu
sprzęt działający na testowanych platformach.
Zamawiający informuje, że tworzenie multibooków odbywa się w ścisłej współpracy z Zamawiającym. W
terminie 1 dnia od podpisania umowy Zamawiający proponuje Wykonawcy szczegółowy harmonogram.
Wykonawca akceptuje harmonogram w terminie 1 dnia lub wnosi do niego uwagi, które Zamawiający
zobowiązany jest uwzględnić i w terminie 1 dnia ponownie przedstawić harmonogram do akceptacji.
Zamawiający wyznaczy Zespół, którego zadaniem jest współpraca z Wykonawcą na etapie realizacji, w
szczególności sukcesywne zgłaszanie uwag lub akceptowanie materiałów przesyłanych przez Wykonawcę
mailowo w terminach zgodnych z harmonogramem. Opisana wyżej współpraca nad multibookami w trybie
roboczym ma ułatwić realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Akceptowanie uwag
w trybie ww. współpracy na etapie realizacji nie stanowi odbioru prac. Odbiór następuje na zasadach
określonych w umowie.
Aplikacja musi dostosowywać się do rozdzielczości ekranu użytkownika. W przypadku rozdzielczości
1024x768 elementy widoczne przy rozdzielczości 1920x900 nie mogą nachodzić na siebie lub się chować.
Obrazki muszą być skalowalne i dostosowywać się do szerokości ekranu, nie tracąc przy tym na jakości
(widoczne piksele).
Aplikacja musi być zaprojektowana w taki sposób, aby przejście (przewijanie) pomiędzy stronami
multibooka nie powodowało zatrzymań. Efekt przejścia musi być jednostajny, z tym samym interwałem
czasowym dla każdego urządzenia, na którym jest uruchamiana aplikacja multibooka. Należy uniknąć
widocznego przesuwania się stron przy przechodzeniu ze strony na stronę.
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Aplikacja musi posiadać własny odtwarzacz plików audio, który zapewni możliwość odtworzenia,
wstrzymania i zatrzymania materiału audio. Odtwarzacz materiałów audio nie może powodować
chwilowego zatrzymania w odtwarzaniu, o ile użytkownik sam nie spowodował zatrzymania.
Aplikacje na Windows muszą działać na wersjach systemu od wersji 7, mają to być aplikacje exe
niewymagające dodatkowych składników. Uruchomienie pliku exe powinno być możliwe bez uprawnień
administratora.
Aplikacje na Android (pliki apk) muszą działać na wersjach systemu od wersji 4.4,
Aplikacje na iOS (program dla iOS *.ipa); muszą działać na wersjach systemu od wersji 8.0.
Wersja na system Linux – archiwa zip, format HTML.
W wersjach na iOS i Android musi być możliwość przesuwania i powiększania stron palcami oprócz
funkcjonalności takich jak na pozostałe systemy operacyjne, tzn. powiększania miejsc oznaczonych
znaczkiem plusa oraz przechodzenia między stronami po dotknięciu znaczka przewijania w rogach ekranu.

Struktura, stałe elementy multibooków, podstawowe zasady:
Wersje podstawowe podręczników:
1. Pierwsza rozkładówka – po lewej stronie znajduje się ikonka danej aplikacji, a pod nią instrukcja, po
prawej stronie okładka podręcznika i dalej układ podręcznika.
2. Na każdej rozkładówce umieszczany jest aktywny przycisk „Spis treści” odsyłający do spisu treści;
spis treści jest interaktywny.
3. Na każdej stronie umieszczone są znaczki przewijania pomiędzy stronami.
4. Teksty na ekranach powiększeń powinny być wyśrodkowane w pionie i umieszczone w ramce –
według wzoru z poprzednich realizacji. Powiększenia mają się ukazywać na półprzezroczystym tle.
5. Powiększenia muszą odzwierciedlać układ wersji niepowiększonej, np. jeśli tekst jest w ramce czy
na apli, tak też powinno być na ekranach powiększenia. Należy zachować podział na akapity i
wcięcia akapitowe. Jeśli w wersji niepowiększonej tekst oblewa ilustrację, w wersji powiększonej
ma wypełniać ramkę w szerokości. Wielkość liter w poszczególnych powiększeniach danego tekstu
musi być taka sama.
6. W powiększeniach należy zachowywać proporcje interlinii oraz wielkości liter.
7. Teksty i ilustracje w powiększeniach muszą być ostre.
8. Materiały audio zamieszczone w multibooku muszą odtwarzać się płynnie i nie zatrzymywać się w
momencie przechodzenia między kolejnymi stronami obejmującymi czytany tekst bądź ekranami z
powiększeniami tego tekstu.
9. Przy zmianach ekranów powiększeń nie mogą występować takie usterki jak migające ilustracje czy
inne elementy z tła.
Adaptacje dla dzieci słabowidzących:
1. Pierwsza rozkładówka – po lewej stronie znajduje się ikonka danej aplikacji, a pod nią
instrukcja, po prawej stronie okładka podręcznika. Na drugiej rozkładówce – po lewej stronie
strona redakcyjna adaptacji, po prawej – strona tytułowa adaptacji. Dalej układ adaptacji, czyli
spis treści etc. Tomy adaptacji są łączone na potrzeby multibooka (wg scenariusza). Czwarta
strona okładki to strona z paskiem i oznaczeniami (wg wzoru dotychczas realizowanych
multibooków https://naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/).
2. Powiększenia mają się ukazywać na białym tle, na którym mają być prezentowane powiększane
teksty i ilustracje – inaczej niż w przypadku wersji podstawowych –bez brania w ramkę
(wyjątkami są sytuacje, kiedy powiększa się ramki z tekstem lub tabele).
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3. Przycisk „spis treści” jest umieszczany na żywej paginie; spis treści jest interaktywny.
4. Na każdej stronie umieszczone są znaczki przewijania pomiędzy stronami.
5. W powiększeniach tekstów należy zachować liczbę wyrazów w danym wersie – układ ma być
taki jak wersji niepowiększonej. Jeśli w wersji niepowiększonej tekst oblewa ilustrację, w wersji
powiększonej ma wypełniać ramkę w szerokości – z liczbą liter wskazaną przez Zamawiającego
w scenariuszu. Wielkość liter w poszczególnych powiększeniach danego tekstu musi być taka
sama. Najlepiej, żeby wielkość liter w powiększeniach całej publikacji trzymała jeden rozmiar
ze względu na dzieci korzystające z pomocy optycznych przy patrzeniu do dali.
6. W powiększeniach należy zachowywać proporcje interlinii oraz wielkości liter. Grafiki i zdjęcia
pokazywane w powiększeniu też powinny uwzględniać adaptację, czyli powinny mieć kontur.
7. Należy zostawiać linie dzielące rozkładówki – z wyjątkiem ilustracji zajmujących całą
rozkładówkę.
8. Teksty i ilustracje w powiększeniach muszą być ostre.
9. Materiały audio zamieszczone w multibooku muszą odtwarzać się płynnie i nie zatrzymywać się
w momencie przechodzenia między kolejnymi stronami obejmującymi czytany tekst bądź
ekranami z powiększeniami tego tekstu.
10. Przy zmianach ekranów powiększeń nie mogą występować takie usterki jak migające ilustracje
czy inne elementy z tła.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Wskazówki niezbędne do wykonania próbki
Materiały do wykonania próbki multibooka adaptacji dla dzieci słabowidzących do odtwarzania w systemie
Windows:
– pliki cdr wraz z ilustracjami okładki i stron 4–7a, plik audio, pliki pdf ze scenariuszem
Próbka musi zawierać:
1.

2.
3.
4.

Ikonę aplikacji linkującą instrukcję „Jak korzystać z multibooka” (instrukcja powinna się też
otwierać po naciśnięciu napisu „Jak korzystać z multibooka”). Uwaga dotycząca ikony aplikacji:
ikony aplikacji są takie same dla wersji podstawowej podręcznika oraz adaptacji podręcznika dla
uczniów słabowidzących. Zawierają tytuł „Nasza szkoła” według wzoru z okładki, poniżej napis
„klasa 3” i pod nim część 2 na apli w kolorze paska przedstawionego na okładce. Załączamy pdf
okładki wersji podstawowej jako wzór liternictwa i kolorystyki do przygotowania ikony (bez napisu
matematyka). Uwaga dotycząca instrukcji: instrukcja ma zawierać ikonki oznaczające poszczególne
funkcjonalności wraz z ich opisem oraz zrzuty ekranowe rozkładówek danej części podręcznika
ilustrujące te aktywności. Jako wzorcową (ikony, teksty, oznaczenia) prosimy potraktować
instrukcję znajdującą się w multibooku dla klasy drugiej: „Nasza szkoła – część 4 – adaptacja dla
dzieci słabowidzących” dostępnym na stronie https://naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/.
Okładkę adaptacji dla uczniów słabowidzących „Nasza szkoła. Klasa 2. Część 2”.
4 rozkładówki.
Przewijanie stron z użyciem właściwego znaku, powiększanie wybranych obiektów, przewijanie
tekstów i odtwarzanie pliku audio wraz z odpowiednimi ikonami opisanymi w instrukcji.

Próbka musi być zgodna z wcześniejszymi realizacjami multibooków.
Opis do scenariusza:
Obiekty do powiększenia zaznaczone są w ramkach, dodatkowo oznaczone znakiem plusika. Strzałka
w ramkach oznacza, że ekrany z powiększeniami mają następować po sobie. Ikonę powiększenia prosimy
umieszczać przy pierwszym oknie i zawsze na początku kolejnej rozkładówki. Strzałki przewijania tekstu
(tylko w powiększeniach) z możliwością kontynuacji i powrotu.
Opis: „plik audio z nagraniem” – to informacja, że należy dołączyć plik z nagraniem tekstu i oznaczyć go
odpowiednią ikoną.
W pliku PDF SCENARIUSZ zamieszczone są wszystkie komentarze i bardziej szczegółowe instrukcje
dotyczące realizacji próbki.
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