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I.271.9.2020          Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

SCENARIUSZ ORAZ WYMAGANIA ODNOŚNIE BADANIA PRÓBKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Cele badania i wyjaśniania próbki. 

a. Zamawiający, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymaga, aby Wykonawca razem z ofertą złożył dwa 

dyski zewnętrzne przenośne obsługujące standard USB wraz z niezbędnym okablowaniem (dysk 

główny i dysk zapasowy), stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług.  

b. Próbka stanowi element treści oferty i nie będzie podlegała ewentualnemu uzupełnieniu, 

poprawieniu lub wyjaśnieniu na mocy art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych. Brak złożenia 

dysków (próbki) w wymaganym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

c. Ocena dokonywana przez Komisję Przetargową na podstawie badania próbki Wykonawcy, 

będzie odbywała się w jego obecności i z jego udziałem, zgodnie  

z procedurą określoną w punkcie 3 (Procedura badania próbki).  

d. Wykonawca przekaże na dyskach przenośnych wirtualną maszynę z zainstalowanym systemem 

operacyjnym oraz oprogramowaniem, stanowiącym próbkę dostaw i usług wraz z 

przykładowymi danymi dostarczonymi przez Wykonawcę.  

e. Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej ewentualne naruszenie. 

f. Zainstalowane na dyskach przenośnych oprogramowanie i przykładowe dane muszą pozwolić 

na zbadanie cech i funkcjonalności, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3 (Procedura badania 

próbki).  

g. Dostarczenie sprawnych dysków przenośnych jest obowiązkiem Wykonawcy, a ich parametry 

muszą pozwalać na sprawne funkcjonowanie wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem 

operacyjnym, oferowanym oprogramowaniem systemu i przykładowymi danymi.  

h. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dysków przenośnych w kopercie z oznakowaniem 

„Próbka - dyski przenośne". Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

numerem postępowania wskazanym w SIWZ.  

i. Zamawiający zastrzega sobie prawo rejestracji przebiegu badania próbki za pomocą urządzeń 

rejestrujących dźwięk i/lub obraz. 

 

2. Opis badania. 

a. Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.  

b. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na dyskach plik/pliki wirtualnej maszyny  

w formacie akceptowanym przez zarządcę wirtualnych maszyn VirtualBox 

(https://www.virtualbox.org/ ).  
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c. W dniu prezentacji próbki Wykonawca zapewni stację roboczą z wyjściem HDMI (celem 

podłączenia projektora) oraz zainstalowanym oprogramowaniem VirtualBox przynajmniej w 

wersji 6.0  o parametrach, które pozwolą na uruchomienie próbki Wykonawcy.  

d. Termin (dzień i godzina) badania próbki podany zostanie Wykonawcom, co najmniej dwa dni 

(dwa dni robocze) przed planowanym terminem badania próbki. Badanie próbki odbędzie się 

niezwłocznie, po zakończeniu pierwszego etapu prac komisji przetargowej. Wykonawcy zostaną 

powiadomieni o terminie badania próbki zgodnie  

z zasadami porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą opisanych w SIWZ.  

e. Badanie każdej próbki będzie prowadzone według tego samego scenariusza. Wykonawca, w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego uruchomi wirtualną maszynę z próbką, którą złożył 

wraz z ofertą. 

f. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że badana próbka 

oprogramowania posiada cechy i funkcjonalności określone w scenariuszu pkt 3. 

g. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

umożliwiających zbadanie i ocenę, czy oferowane oprogramowanie posiada wymagane cechy i 

funkcjonalności. W trakcie badania próbki Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany 

wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane 

przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalności nie są 

symulowane. 

h. Zamawiający na przeprowadzenie procedury badania próbki przewiduje jedną godzinę 

zegarową. W uzasadnionym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub 

wydłużenia czasu badania.  

i. Wykonawca może uczestniczyć w badaniu próbki jedynie swojego oprogramowania. 

j. W przypadku awarii/błędu oprogramowania lub dysku przenośnego, Wykonawca ma prawo do 

przerwy w badaniu próbki w celu naprawienia awarii/błędu lub podłączenia dysku zapasowego, 

który został złożony w siedzibie Zamawiającego nie później niż do upływu terminu składania 

ofert. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w badaniu próbki nie może trwać dłużej niż 1 

godzinę zegarową. Usuwanie awarii odbywa się w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 

Nieusunięcie awarii/błędu oprogramowania lub dysków przenośnych w trakcie przerwy 

powoduje zakończenie badania próbki. W takim wypadku Zamawiający uzna, że 

oprogramowanie nie posiada cech/funkcjonalności oprogramowania, określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

k. Niezłożenie dysków (głównego i zapasowego) w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp. Nieprzystąpienie do prezentacji próbki w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2) Pzp w 

związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp. 

l. Z przeprowadzonego badania próbki Zamawiający sporządzi protokół.  

m. Warunkiem potwierdzenia właściwego wykonania próbki jest protokół stwierdzający spełnienie 

cech i funkcjonalności określonych w scenariuszu (pkt 3), podpisany przez członków Komisji 

przetargowej oraz przedstawicieli Wykonawcy. 

n. W przypadku negatywnej weryfikacji przeprowadzonego badania próbki, Zamawiający sporządzi 

protokół podpisany przynajmniej jednostronnie przez członków Komisji przetargowej. 
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3. Procedura badania próbki.  

 

W celu prezentacji scenariuszy próbki  dopuszcza się możliwość podłączenia komputera do Internetu. 

Zamawiający zapewni dostęp do Internetu. 

 
1. Zaprezentować co najmniej 3 usługi publiczne świadczone przez lidera i partnerów projektu w 

ramach jednego Portalu PEM. 

2. Zaprezentować na PEM dla zalogowanego mieszkańca dane dotyczące jego zobowiązań wobec 
lidera oraz zobowiązań wobec partnerów projektu (zmiana profilu mieszkańca). 

3. Zaprezentować na PEM listę dostępnych zajęć artystycznych według określonych kategorii, 
prowadzących zajęcia i w określonym czasie oraz dokonać zapis i opłacenie za wybrane zajęcia 
przez zalogowanego mieszkańca.  

4. Zaprezentować na PEM listę zobowiązań. Wybrać jedną z przykładowych opłat i dokonać zapłaty 
wybranej opłaty: przez mieszkańca zalogowanego do PEM;  

5. Zaprezentować na PEM dla zalogowanego mieszkańca dane dotyczące jego zobowiązań wobec 
lidera i sprawdzić możliwość filtrowania wg tytułu należności, terminu płatności, kwoty pozostałej 
do opłacenia oraz wyświetlić dodatkowe dane dla tytułu należności np.nr decyzji (jeśli występuje). 

6. Zaprezentować w panelu administracyjnym PEM funkcjonalność zablokowania lub odblokowania 
zmiany kwoty jaką będzie chciał wpłacić mieszkaniec. Po zmianie polegającej na zablokowaniu 
zmiany kwoty zobowiązań dotyczących np. podatku od środków transportowych zaprezentować 
dla zalogowanego użytkownika posiadającego ten podatek działanie uniemożliwiającej 
dokonanie zmiany wysokości wpłacanej kwoty.  

 
 


