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Załącznik 3 do SIWZ 
Spr. nr 19/BŁiI/08/MZ  

 
Warunki instalacji i odbioru przedmiotu umowy 

 
1. Wszelkie instalacje i uruchomienie oprogramowania przeprowadzone zostaną w 

terminach wynikających z Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 3 projektu umowy, przez przeszkolonych i upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

2. Instalacja oprogramowania odbędzie się w ramach szkolenia w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie. 

3. Oprogramowanie wykorzystywane będzie w pracowniach Automatycznego 
Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej laboratoriów kryminalistycznych KWP i 
Wydziale Daktyloskopii CLK KGP. 

4. Do kaŜdego pakietu oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się załączyć 
nośnik CD z wersją instalacyjną programu oraz dokumentacją techniczną.  

5. Wykonawca dostarczy oprogramowanie będące przedmiotem umowy w 
opakowaniach posiadających oznaczenie informujące o tym, Ŝe jego zakup został 
sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonawca 
zapewni odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie trwałych, trudno 
usuwalnych elementów np. plakietek, naklejek, w sposób jasny i widoczny, 
informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta powinna zawierać 
logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dwujęzyczny tekst, zgodnie z 
zamieszczonym wzorem. Oznaczenie będzie umieszczone w widocznym miejscu, 
a jego wielkość będzie odpowiednia do wymiarów opakowania oprogramowania. 
PoniŜej wymagane oznaczenie: 

                      
6. Do dostarczonego oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się dołączyć 

niezbędne sterowniki w aktualnych i stabilnych wersjach na płytach CD, 
wymagane prawem bezterminowe licencje oraz inne, konieczne do instalacji i 
uŜytkowania, dodatkowe oprogramowanie załączone do kaŜdego zakupionego 
pakietu oprogramowania. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej czterodniowym 
wyprzedzeniem, o gotowości do przeprowadzenia odbioru ilościowego, testach, 
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terminie odbioru jakościowego oraz terminie odbioru całości przedmiotu umowy.  

8. Odbiory przedmiotu zamówienia oraz testy akceptacyjne przeprowadzane będą 
przez Komisję do odbioru przedmiotu umowy, której skład osobowy określi 
Zamawiający. 

9. W ramach odbioru jakościowego Zamawiający w obecności przedstawicieli 
Wykonawcy będzie przeprowadzał testy akceptacyjne określone w Planie Testów 
Akceptacyjnych w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego oprogramowania 
i jego funkcjonalności z wymaganiami określonymi w umowie. 

10. Odbiór jakościowy potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu odbioru 
jakościowego (Załącznik nr 7 – projekt umowy) przez członków Komisji, o której 
mowa w pkt. 8 oraz upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

11. Podpisanie protokołu odbioru jakościowego jest warunkiem koniecznym 
do rozpoczęcia pozostałych odbiorów. 

12. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonych 
szkoleń (Załącznik nr 9 – projekt umowy). 

13. Odbiór ilościowy obejmować będzie sprawdzenie ilości dostarczonego przez 
Wykonawcę oprogramowania oraz licencji.    

14. Oprogramowanie oraz licencje zostaną przekazane uŜytkownikom podczas 
szkolenia.  

15. Za instalację oprogramowania w pracowniach Automatycznego Systemu 
Identyfikacji Daktyloskopijnej laboratoriów kryminalistycznych KWP będą 
odpowiedzialni przedstawiciele Zamawiającego, jednak w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek problemów z instalacją przedmiotowego oprogramowania, 
Wykonawca zobowiązuje się udzielić nieodpłatnej pomocy w wykonaniu 
prawidłowej instalacji, która jest wymagana do odbioru przedmiotu umowy.  

16. Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru 
dokumentacji (Załącznik nr 10 – projekt umowy). 

17. W przypadku wystąpienia niezgodności lub rozbieŜności pomiędzy dostarczonym 
produktem, a wymaganiami określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego usunięcia usterek i ponownego przystąpienia do procedury 
odbioru. 

18. Podpisanie protokołów, o których mowa wyŜej oraz pozytywny wynik 
przeprowadzonego testu uŜytkownika końcowego, warunkują podpisanie 
protokołu odbioru dostawy/usługi (Załącznik nr 8 – projekt umowy). Test 
uŜytkownika końcowego będzie polegał na przesłaniu pocztą e-mail, z pracowni 
Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej laboratoriów 
kryminalistycznych KWP, wygenerowanego pliku w formacie ANSI/NIST do 
Wydziału Daktyloskopii CLK KGP i następnie sprawdzeniu przez przedstawicieli 
Wydziału Daktyloskopii CLK KGP jego zawartości. 

19. Protokoły odbioru sporządzone zostaną w pięciu jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca, a cztery 
Zamawiający. 

20. Wszystkie czynności związane z dokonaniem odbioru muszą zakończyć się w 
terminie realizacji umowy. 


