
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 0B
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Zalqcznik nr 16

warszawa, dnia .....1.q. L{1:.?!]1.

OGtr,OSZENIE
Zarz4d Dr6g Miejskich oglasza Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na

dostawg Licencji Synchro plus Sim Traffic wrilzz aktualizacj4 i dodatkowymi modulami

Oznaczonego : DP Zl 33 I I N20 17

Kod CPV: 48100000-9

l. Opis przedmiotu zamowienia:

Ll.Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia .....

Zamawiaj4cy wybierze opcjg 1 lub 2 w zaleilno5ci od tego czy cena oferty zmie5ci sig w
kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia. W przypadku
otrzymania oferty/ofert dla opcji 2 spelniaj4cej powyZsze wymagania podstaw4 wyboru
oferty najkorzystniejszej bgdzie por6wnanie rvyl4cznie ofert dla opcji nr 2.

Termin realizacji zam6wienia:
2.1. Termin rozpoczgcia: od daty zawarciaumowy

2.2.Terminzakofrczenia: do 3 tygodni od daty zawarciaumowy

Warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu ich spelnienia:

2.

a
J.

Oprogramowanie firmy Trafficware

Licencia Synchro pluc SimTraffic vl0
v9 Upsrade: Svnchro plus Sim Traffic vl0
Modul Warants l0

Licencia Synchro pluc SimTraffic vl0
v9 Uperade: Synchro plus Sim Traffic vl0
Modul Warrants 10



4.

3.1 Posiadanie uprawnief : uprawnienie do dystrybucji oprogramowania (oSwiadczenie

Wykonawc y w zal4czeniu)

druku
adres:
moiLe

5. Kryteria oceny oferty:
Kryterium cena. Ofertaznajnilsz4 cen4 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza'

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonawcy zaproszeni,ktorzy zlozqofertE (z

zastrze1eniem pkt. 5) zostan4 poinformowani telefonicznie, faxem lub drog4 e-mail o wyborze

oferty naj korzystniej szej .

7. WyjaSnieri udziela: Adam Lothamer, telefon: 225589278,572726 909

8. O uniewaznieniu postgpowaniaZamawiaj4cy poinformuje Wykonawc6w, kt6tzy zlo?yli oferty

wrzzuzasadnieniem telefonicznie, fax em lub drog4 e-mail.

g. ZamawrajEcy zastrzega sobie prawo: wgl4du w Wkaz i referencje (poSwiadczenia)

wykonanych uslug potwierdzaj4cych spelnienie warunk6w: uprawnieri ,wrcdzy i doSwiadczenia,

orOb rdoinych do wykonania zam6wienia, jak r6wnie2 publikacji ogloszenia w swojej siedzibie'

10. Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 29

stycznia 2004r.Ftawo Zam6wieiPublicznych (Dz. rJ.22017 r.,poz. 1579) lecz postgpowaniem

o udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego zgodnie z art.4 pkt ...... nie stosuje sig

przepi s6w ustawy Prawo Zarn6wieh Publicznych.

11. Formularzoferty mo2napobra6 w Wydziale Informatyki u Pana Adam Lothamer, te1.25589278,

a. lothamer@zdm.waw.pl

zASTEPCAnYRF.KTORA

\u(
Wojcicc$Fnrtyk:

ZASTqPCA NACZELNIKA
WYDZIAI.I I INF0RM.\I'YKI
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ZaLqcznikNr 17

Warszawa .....2017 r.

(Wykonaw ca - naau a, adres)

OFERTA - opcja I

Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na: Licencji Synchro plus Sim Traffic wraz z
aktualizacj 4 i do d atkowymi mo dulami
Oznaczony m DP Z I 3 3 I / N 20 17

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:
firmv Trafficwareanle rurn

Nazwa cena brutto iloS6 wartoSi brutto

Licencia Svnchro pluc SimTraffic v10 2

v9 Uosrade: Svnchro plus Sim Traffic vl0
Modul Warrants 10 5

Suma

Cena lbrutto L..... ....PLN slownie

Zobowi4zujemy sig wykonad przedmiot zamrfwienia w terminie do
dnia ....... ..., poczewszy od dnia .......

Przedmiot zam6wieniazrealwajemy zgodnie z opisem i wymaganiami Zamawiaj4cego.

Termin wa2noSci oferty (z,ni4zania z ofert4) wynosi .... dni, pocz4wszy od dnia zloilenia
oferty.

/Podpis osoby umocowanej lub upowaznionej/
W zal4czeniu/*:
- OSwiadczenie Wykonawcy;
- Kopia KRS lub odpowiednio odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, po5wiadczone przez Wykonawc7 za zgodnoSd z oryginalem. Wydruk odpisu
z KRS ze strony internetowej jest r6wnowa2ny oryginalowi;

I * niepotrzebne skreSlid.



ZalqcznikNr l7

Warszawa .....2017 r.

(Wykonm,vca - narwa, adres)

OFERTA - opcia 2

Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na: Licencji Synchro plus Sim Traffic wraz z

aktualizacj q i do datkowymi mo dul ami

Oznaczonym DP Zl 338 I N2017
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:

frrmv Trafficwarewanle

Nanva cena brutto iloS6 warto3i brutto

Licencia Svnchro pluc SimTraffic v10 aJ

v9 Uosrade: Svnchro plus Sim Traffic vl0 1
J

Modul Warrants l0 6

Suma

Cenalbrutto I ...... ....PLNslownie

Zobowi4zujemy sig wykonad przedmiot zam6wienia w terminie do

dnia ....... ...' pocz4wszy od dnia ..""'

Przedmiot zam6wieniazrealwujemy zgodnie z opisem i wymaganiami ZamawiaiQcego.

Termin wa2noSci oferty (zwi4zania z ofert4) wynosi .... dni, pocz4wszy od dnia zloLenia

oferty.

/Podpis osoby umocowanej lub upowaZnionej/

W zal4czeniu/.:
- Oswiadczenie Wykonawcy;
- Kopia KRS lub odpowiednio odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, poSwiadczone pruez WykonawcA zazgodnoSd z oryginalem. Wydruk odpisu

z KRS ze strony internetowej jest r6wnowaZny oryginalowi;

I. niepoffzebne skreSlid.



ZalacznikNr 18

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, w zwi4zku z postgpowaniem na: Dostawg Licencji Synchro plus Sim Traffic

wraz z aktualizaci4 i dodatkowymi modulami
Oznaczony m: DP Z I 3 3 8 I N 20 | 7

Oswiadczam w imieniu:

adres

ie spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez ZamawiaiQcego w

zaproszeniu do skladania ofert.

PieczEt Wykonawcy Podpis osoby umocowanej lub upowaZnionej
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UMOWA nrZDM/ t2017lclN

.r,oku- y warszawie pomiqdzy Miastem sioiecznym warszawa, pl. Bankowy 3/s, 00-gs0
Warszawa NIP 525-22-48-481, w imieniu i na zecz-Xt6rego dzialaZaaqd Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-
801 Warszawa, powolany na podstawie uchwaly Rady Miista Stolecznego Waiszawy z dnia 26-04-1g93 roku nr
XLV/259/93 w sprawie utwgrz_e1ia Zarzqdu Drdg tr4ielst<ich, dzialajqcy na podstiwie uchwaly Rady Miasta
Stolecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 roku nr XXXIV/1023/2008 w iprawie statutu Zanqdu brOg nitieist<ictr,
reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia

wpisanq do
REGON:

kt6rq reprezentuje:

zwanq dalej,,Wykonawcq

na podstawie art. 4 pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwiei publicznych (Dr. u. z 20iZ r., poz. 1579) bez
zastosowania przepixiw Vw ustawy zostala zawafta umowa nastgpuj7cej treici:

s1
Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawq Licencji Synchro ptus Sim
Traffic wraz z aktualizacjq i dodatkowymi modulami zwanej dalej ,,Licencjq,,, zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiqcym za{qcznik do niniejszej umowy.

s2
Termin realizacji przedm iotu zamowienia Strony ustalajq:
1) rozpoczgcie: po podpisaniu umowy;
2) zakoriczenie: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

s3
1. Wynagrodzenie (ceng) za zam6wienie ustala siq do wysoko6ci:

neito: _ zl (sfownie
podatek VAT23a/o
brutto zl {slownie: I
Ceny w czasie trwania umowy pozostaje stafe, zgodnie z cenq podanq w zlo2onej ofercie.

2. Faktury nalezy wystawid na Miasto Stoleczne Warszawa pl. Bankowy 315, 00-950 Warszawa, NIP
525-22-48-481, natomiast odbiorcq faktury i platnikiem bgdzie Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120 Warszawa.

NIP:

3. PlatnoSc bqdzie realizowana przez Zarzqd
prawidlowo wystawionej faktury w Zarzqdzie

ciqgu 21 dni od daty zio2enla
ponizej podany numer rachunku
w Banku

Dr6g Miejskich w
Drog Miejskich na

bankowego
Podstawq do wystawienia faktur VAT stanowi protok6l odbioru przedmiotu zamowienia podpisany
przez Zamawiajqcego

4, Za termin realizacji faktury uwaza siq dziefr, w ktdrym Zamawiajqcy polecil swojemu bankowi
dokonad przelewu na rachunek Wykonawcy.

s4
W razie wystqpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie bqdzie
slu2ylo interesowi publicznemu, czego nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moze odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomoSci o tej zmianie.
W takim przypadku Wykonawca moze zqdae wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czqSciumowy.

Umowa nr ZDM | _/2017 I GIN
L\ | /
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s5

1. Zamawiajqcemu przysluguje kara umowna za op62nienie w dostawie Licencji w terminie
okreSlonym w $ 2 pkt 2 w wysoko3ci 0,3% warto6ci aam6wienia brutto okreSlonego w $3 ust.1

nin iejszej umowy za kazdy rozpoczqty dziefi op62nienia.
2. W pzypadku op62nienia w wykonaniu zamdwienia powyzej 7 dni od terminu okre$lonego w $ 2

pkt 2 albo dostawy Licencji w spos6b wadliwy Zamawiajqcy ma prawo do odstqpienia od umowy
bez wy znaczenia dodatkowych term in6w.

3. Zaplata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiajqcego do dochodzenia odszkodowania na
warunkach o96lnych.

4. Wykonawca wyrata zgodg na potrqcenia przez Zamawiajqcego kar umownych z przedloZonej
faktury.

$6
Wykonawca bez zgody Zamawiajqcego nie skorzysta z prawa przeniesienia wierzytelnoSci na osobg
trzeciq.

s7
Wykonawca o$wiadcza, 2e znany jest mu fakt, i2 tre6d niniejszej umowy, a w szczeg6lno6;ci dotyczqce
danych identyfikujqcych, pzedmiotu umowy i wysoko$ci wynagrodzenia stanowiq informacjg
publicznq w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacj!
publicznej (Dz. U. z 2A16 r. poz. 1764, z p62n. zm.), ktora podlega udostgpnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

s8
1, Zmiany umowy wymagajq dla swejwaZno$ci formy pisemnejw postaci aneksu.
2. Postanowienia umowy nie mogq zostad zmienione, ani uzupelnione postanowieniami

niekorzystnymi dla Zamawiajqcego, jezeli zmiana powodowalaby zmiang tre$ci oferty, na
podstawie kt6rej zostal wybrany Wykonawca, chyba, ze konieczno$C zmiany spowodowana
bqdzie okolicznoSciami ktorych nie mo2na bylo przewidzied przy zawieraniu umowy.

se1. W sprawach nie unormowanych niniejszq umowq majq zastosowania przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Spory mogqce wynikai z realizacji niniejszej umowy bgdq rozstrzygane przez sqd powszeehny
wla6ciwy m iejscowo d la siedziby Zamawiajqcego.

$r0
lntegralnq czq$c umowy stanowi oferta zlo2ona przez wykonawcq u Zamawiajqcego.

$11
Umowq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, 2 pozostajq u Zamawiajqcego, 1

otrzymuje Wykonawca

zAMAWIAJACY WYKONAWCA
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