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NIP: 692-20-68-848, REGON: 390604980 
Kapitał Akcyjny PLN 56.439 700,00 – Opłacony w całości 
Konto: BZ WBK S.A.O/ Polkowice   53109021090000000550028662 
Nr KRS w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej  IX Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego: 0000031175 

Biuro Zarządu 
tel. (76) 746 27 70 

fax. (76) 746 27 60 
biuro@aquapark.com.pl 

Przychodnia 
Rehabilitacyjna 

tel. (76) 746 27 11 
rehabilitacja@aquapark.com.pl 

Dział 
Obsługi Klienta 

tel. (76) 746 27 51; 55 
rezerwacja@aquapark.com.pl 

Dział 
Handlowy i Marketingu 

tel. (76) 746 27 27 
marketing@aquapark.com.pll 

Dział 
Księgowości i Płac 

tel. (76) 746 27 40; 41 
gk@aquapark.com.pl 

Dział 
Utrzymania  
tel. (76) 746 27 16 

pcalus@aquapark.com.pl 
W W W . A Q U A P A R K .C O M . P L 

 
 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
X Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 
OGŁOSZENIE DOTYCZY  
 Zamówienia publicznego     X       Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     
 Zawarcia umowy ramowej                 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna 
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4 
Miejscowość: Polkowice Kod pocztowy: 59-100 Województwo: Dolnośląskie 
Tel.: 076 746 27 70 Fax: 076 746 27 60 
Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli 
dotyczy): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                               X Inny (proszę określić): Samorządowa Osoba Prawna 
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 
Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą  sprzętu 
informatycznego, obsługą gwarancyjną, asystą autorską i opieką powdroŜeniową 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 Roboty budowlane                         Dostawy                                    Usługi                                      X 
II.1.3)   przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego (skrót: SI) dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 
Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją (dla uŜytkownika i administratora), zrealizowaniem 
szkoleń, dostawą  oprogramowania (klasy ERP, obejmującego ESOK, CRM) i sprzętu informatycznego oraz obsługą 
gwarancyjną (przez okres 36 miesięcy na sprzęt i 48 miesięcy na wszystkie usługi), asystą autorską i opieką 
powdroŜeniową. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: integrację strony WWW  w technologii CMS Wordpress z  SI 
(portal dla klientów), dostawę i wdroŜenie modułu SI wspomagającego budŜetowanie i controling. Dodatkowo naleŜy 
przeprowadzić integrację Modułu Przychodnia z pozostałymi modułami. System ma mieć instalację centralną. ZSI będzie 
uŜytkowany w siedzibie firmy, jednak ma być „skalowalny” tzn. nie moŜe posiadać ograniczeń w funkcjonowaniu poza 
centralą, jeŜeli zajdzie taka konieczność. W wyniku modernizacji i integracji SI Zamawiający chce uzyskać w pełni 
zintegrowany system informatyczny. Zaznacza się, Ŝe podczas realizacji działań związanych z przedmiotem zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać, wskazane przez Zamawiającego zasoby informatyczne (sprzętowe, 
programowe oraz inne scharakteryzowane w SIWZ). 
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w załączonym do specyfikacji Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz w Projekcie Umowy. 
II.1.5) X   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu 
ograniczonego) 

 Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl 
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NIP: 692-20-68-848, REGON: 390604980 
Kapitał Akcyjny PLN 56.439 700,00 – Opłacony w całości 
Konto: BZ WBK S.A.O/ Polkowice   53109021090000000550028662 
Nr KRS w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydziale  
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego: 0000031175 

Biuro Zarządu 
tel. (76) 746 27 70 

fax. (76) 746 27 60 
biuro@aquapark.com.pl 

Przychodnia  
Rehabilitacyjna  

tel. (76) 746 27 11 
rehabilitacja@aquapark.com.pl 

Dział 
Obsługi Klienta 
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego 
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 Słownik główny 
Główny przedmiot 72.59.00.00-7 
Dodatkowe przedmioty 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0, 48.00.00.00-8, 48.61.00.00-7, 48.82.00.00-2 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej (jeŜeli dotyczy):         tak     liczba części: ___  1)        nie X 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej (jeŜeli dotyczy):       tak      nie X 
II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 2) 

Okres w miesiącach: 30    lub    dniach: ���    lub   
data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM   
III.1)  WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy): Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest 
wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 
III. 2) ZALICZKI 

  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
III. 3) WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY 
SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW  3)   

III. 3. 1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania         
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy  
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał na podstawie odrębnych umów : 

A. Co najmniej dwa wdroŜenia ZSI w parkach wodnych prowadzących działalność zbliŜoną do działalności 
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., o łącznej wartości minimum 
300.000 zł. brutto i obejmujących zintegrowane moduły: ESOK, controlling i budŜetowanie, portal klienta, 
finanse i księgowość, kadry, płace, gastronomia, magazyn, kasa, windykacja, pozostała sprzedaŜ, usługi 
internetowe. 

B. 10 wdroŜeń ZSI w innych parkach wodnych, pływalniach, centrach rozrywki: 
• obejmujących łącznie zintegrowane moduły: ESOK, controlling i budŜetowanie, portal klienta, finanse i 

księgowość, kadry, płace, sprzedaŜ.  
• funkcjonujących na co najmniej 20 stanowiskach w kaŜdym przedsiębiorstwie. 
• obsługujących bazę w kaŜdym parku wodnym co najmniej 3.000  klientów w ciągu dnia 

Uwagi: 
Przedstawione przez Wykonawcę referencje dotyczące w/w kryteriów potwierdzające naleŜyte wykonanie usług 
zostaną zweryfikowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega, iŜ głównymi usługami, jakie powinien wykazać Wykonawca, są usługi wskazane w 
powyŜej. 
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
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NaleŜy wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia 
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyŜsze kierunkowe z dziedziny informatyki lub pokrewne 
ściśle związane z przedmiotem zamówienia :  

1. Dwiema osobami, które będą pełniły rolę Kierownika Projektu z zakresu wdroŜenia całości ZSI będącego 
przedmiotem zamówienia.  

2. Co najmniej dziesięcioma osobami, które będą zajmowały się: 
• wdroŜeniem lub udzielaniem wsparcia technicznego i merytorycznego dla oprogramowania 

systemowego, bazodanowego, specjalistycznego klasy ERP,  
• udzielaniem wsparcia technicznego i merytorycznego dla oprogramowania, instalacją serwerów 

sprzętowych,  
• wirtualnym środowiskiem systemowym oraz Private Cloud Computing. przeprowadzeniem konsolidacji 

zasobów.  
• wsparciem technicznym i merytorycznym w zakresie strony WWW w technologii CMS i jej integracji z 

Systemem Informatycznym,  
• prowadzeniem szkoleń specjalistycznych z zakresu ZSI,  
• bezpośrednio zajmują się oprogramowaniem modułów (funkcjonalności) controlingu i budŜetowania 

klasy BI (Business Intelligence -analityka biznesowa), które bezpośrednio biorą udział w 
programowaniu poszczególnych modułów ZSI  

• prowadzeniem działań w zakresie asysty autorskiej, tzn. zmiany funkcjonalności ZSI, w przypadku 
wystąpienia potrzeby. 

Zamawiający wymaga, aby zespół osób, zajmujący się wykonywaniem zadań w ramach realizacji usługi, legitymował się 
łącznie wszystkimi w/w wymaganiami. 
Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie wykonawcy , Ŝe w/w osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu umowy 
posiadają stosowne uprawnienia, certyfikaty zgodne z wymaganymi przepisami prawa krajowymi, jak i Unii Europejskiej, 
jeŜeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania uprawnień lub kwalifikacji. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną 
wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie 
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłoŜonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych 
poniŜej. 

3)  Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis 
nie musi dotyczyć kaŜdego z warunków.   

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY  
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:  
x wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw 

lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 

x określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złoŜenia 
poświadczeń, w tym  informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie : jak 
wskazano w pkt. III ppkt. 2, usługi te są usługami głównymi, 

x wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
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x oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 
przedłoŜyć:  

x oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
x aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

x aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

x aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

x aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

x aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

x aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

x aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

x Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
x nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
x nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

x nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

III.4.3.2) 
x zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo  zamieszkania osoby, 
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której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 – wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

x zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo  zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 
x lista  podmiotów  naleŜących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej. 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM  
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:  
III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
a) Dowodami, o których mowa w pkt IV. ppkt. 1.1 lit. a), są: 
1) poświadczenie; 
2) oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1). 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w 
pkt. IV. ppkt. 1.1 lit. a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa w pkt. 5. 

b) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika; 

c) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument 
ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika; 

d) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w punkcie 1.2 lit. b muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot; 

e) W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się załączenie umowy 
spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki. 

III.7)   ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 
50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – naleŜy przedłoŜyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu 
ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
tych państwach. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  
Przetarg nieograniczony  X                  Przetarg ograniczony       
Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            
Licytacja elektroniczna       
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 
Liczba wykonawców ��� 
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców  spełniających  warunki  udziału  w  postępowaniu  będzie  większa  niŜ  określona  w  ogłoszeniu 
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o zamówieniu 
                                                                                                

IV. 2) K RYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert3) 
NajniŜsza cena                                                                              lub 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    X  
Kryteria 
1. CENA  
2. Dodatkowe funkcjonalności (moŜliwości) oferowanego modułu Controlingu i BudŜetowania   
3. Dodatkowa funkcjonalność ZSI 
4. Całkowita cena świadczenia obsługi powdroŜeniowej-  miesięczna kwota kosztorysowa brutto (zł) 
5. Okres obowiązywania  warunków określonych w pkt. 10,12,13,14,15,16,17 niniejszej tabeli- (lata) od momentu 
zakończenia Asysty autorskiej. 
6. Koszt pracy (brutto) 1 godziny programisty 
7. Koszt pracy (brutto)  1 godziny wdroŜeniowca 
8. Koszt pracy (brutto)  1 godziny  (zł) świadczenia usług metodami zdalnymi 
9. Czas reakcji na wystąpienie problemów lub awarii (godz.) – nie więcej  niŜ 2 godziny zegarowe 
10. Czas usunięcia usterki, awarii (godz.) – nie więcej niŜ 12 godzin zegarowych 
11. Czas przywrócenia danych w przypadku awarii (godz.) – nie więcej niŜ 24 godziny zegarowe 

Znaczenie4) 
91 
1 
4 
2 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 

IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna 
 adres strony, na której będzie prowadzona:                                     
IV. 3) ZMIANA UMOWY  
X przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

1. Zamawiający zastrzega, Ŝe treść umowy moŜe ulec zmianie w następujących przypadkach: 
1) Termin wykonania usługi, która jest przedmiotem umowy a wskazany w par. 5 umowy, moŜe ulec zmianie, jeśli 
zostanie sporządzony i podpisany aneks. Dotyczy to sytuacji niezaleŜnych od Wykonawcy i nieprzewidzianych na 
etapie zawarcia umowy, zaistnienia innej, niemoŜliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
ekonomicznej, technicznej lub prawnej, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje moŜliwość 
zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zlecenia zamówień uzupełniających lub zmiany zakresu 
rzeczowego dokonanego przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. 
2) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania istotnej modyfikacji ZSI w celu dostosowania do zmiany 
aktualnie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa oraz przepisów prawa wewnętrznego Zamawiającego 
mających istotny wpływ na funkcjonalności Systemu, w przypadku, gdy zmiany te nie były znane w momencie 
zawierania niniejszej Umowy; 
3) Zamawiający zastrzega moŜliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawca z tytułu 
ograniczenia zakresu rzeczowego nie będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych. 
4) Zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w par 6 ust. 1, w tym zwiększenie ich 
liczby, jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach. Osoby zastępujące muszą spełniać co najmniej analogiczne 
warunki i kryteria jak osoby zastępowane, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
5) Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron (siły wyŜsze, zdarzenia losowe). 
6) Dopuszcza się moŜliwość poprawiania oczywistych omyłek w treści umowy. 
2. Pod rygorem niewaŜności zmiana umowy musi nastąpić na piśmie w formie obustronnie podpisanego aneksu. 
IV.4) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli  
dotyczy): http://www.aquapark.com.pl/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Aquapark Polkowice – Regionalne 
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S. A., 59-100 Polkowice, ul. Młyńska 4 - sekretariat 
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IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeŜeli dotyczy): 
                                                                                      
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: 
                                                                                                
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofer (jeŜeli dotyczy): 
Data:  12/08/2014   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 12:00 
Miejsce: Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S. A., 59-100 Polkowice, ul. 
Młyńska 4 - sekretariat 
IV.4.5) Termin związania ofertą 
Do: ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeŜeli dotyczy): 
                                                                                                
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 
(jeŜeli dotyczy):                                                                                  
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych (jeŜeli dotyczy):                                          
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 
(jeŜeli dotyczy):                                                                        
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeŜeli dotyczy): 
Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 
Licytacja wieloetapowa    
etap nr                                                 czas trwania etapu 
                                                                        
                                                                        
Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień,  zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu? tak  nie     
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy): 
Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       
Miejsce:                                                                                       
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):                                     
IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):                           
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 
                                                                                      
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):                                          
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  
(jeŜeli dotyczy):                                                                            
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia     tak      nie X 
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu:     25/07/2014 
 

1) 
W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, 
zamawiający wypełnia załącznik I. 

2) 
MoŜna nie wypełniać pkt II. 2, jeŜeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 

3) 
MoŜna nie wypełniać pkt IV.2.1, jeŜeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 

4) 
W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeŜeli ze względu na złoŜoność zamówienia nie moŜna, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia 
kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najwaŜniejszego do najmniej waŜnego. 

 


