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Numer sprawy: 01/ZP/2021 

  

  

  

  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                  

/SWZ/     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym  

na: 

„Dostawę, uruchomienie oraz utrzymanie Platformy “VOD Warszawa” wraz z aplikacjami”  

 

Rodzaj zamówienia:       

 

 

  dostawa i usługi 

 

 

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. J. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) – dalej jako 

„ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Prawo zamówień publicznych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiający: 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie (dalej: „CKF”) 

ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa 

NIP: 1132989037, REGON: 381891140 

e-mail: ckf@ckf.waw.pl  

adres strony internetowej: https://ckf.waw.pl/   

adres skrzynki ePuaP – /CKF/SkrytkaESP   
Na wyżej wskazanej stronie internetowej będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa  

w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców (jeśli Wykonawcą jest osoba fizyczna 

lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), jej reprezentantów i 

pełnomocników oraz innych osób, których dane osobowe zostaną zawarte w składanej 

ofercie, jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą ul. Szpitalna 5/18, 

00-031 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym kontakt realizowany jest 

za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@ckf.waw.pl, 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. J. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie  

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 

Pzp.  

5) Ponadto, odbiorcami mogą być podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany 

lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności w związku z czynnościami nadzorczymi i kontrolnymi 

oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług 

gwarantujących należyte przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz usług wsparcia, w 

szczególności usług wsparcia IT. 

6) Dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 i 97 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

mailto:ckf@ckf.waw.pl
https://ckf.waw.pl/
mailto:daneosobowe@ckf.waw.pl
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postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

7) Obowiązek podania danych osobowych wymaganych w ofercie jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8) W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9) Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawa określone w RODO: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 

której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które 

Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać treść informacji zawartych w ust. 2 powyżej wszelkim 

osobom, których dane osobowe zawiera w ofercie, przed złożeniem oferty oraz w sposób 

pozwalający na późniejsze wykazanie spełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę. Spełnienie 

obowiązku poinformowania wszystkich osób, których dane dotyczą, o okolicznościach 

przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego następuje w celu zapewnienia przez 

Zamawiającego zgodności z zasadą rozliczalności określoną w art. 5 ust. 2 RODO w związku z 

art. 14 RODO. 

 

4. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,  

w szczególności obowiązek zapewnienia odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania 

danych osobowych innych osób, do ich udostępniania w postępowaniach ofertowych oraz 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe zawarte przez Wykonawcę w składanej ofercie dotyczą i od których dane te 

Wykonawca bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca przetwarza, w tym 

udostępnia Zamawiającemu dane osobowe innych osób zgodnie z RODO oraz w celu ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów tych osób trzecich, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosownego oświadczenia o 

zapewnianiu zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie, w 

szczególności o zapewnieniu odpowiedniej podstawy prawnej do ich udostępnienia w ofercie 

składanej w trybie przepisów prawa zamówień publicznych. 

 

5. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t. J. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz przepisy RODO. 
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III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, uruchomienie oraz utrzymanie Platformy “VOD 

Warszawa” wraz z aplikacjami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został 

w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SWZ – projekt 

graficzny. 

2. Kod CPV:  

 72000000-5 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia. 

3.  Podwykonawstwo.  

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań składających się na przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wskazać  

w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 

4. Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 

wysokości 780.000,00 zł netto.  

IV OPIS CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiot zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

 

V   INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. 

 

VI   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w rozdz. III SWZ  

w terminie od 01.01.2022 r. – do 31.12.2022 r. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy 

określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

VII     INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 USTAWY PZP 

 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp  

tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub dodatkowych dostawach. 

  

VIII     INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.   

 

IX  INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/pl/72000000-5
http://www.cpv.enem.pl/pl/72000000-5
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2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące:    

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. 

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści 

złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 r. poz. 2415).  

X   PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą następujące 

podstawy wykluczenia:  

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 

oraz z 2020 r. poz. 2023), 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

XI   WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

w zakresie wskazanym w rozdziale X SWZ – sporządzone zgodnie ze wzorem określonym  

w załączniku nr 3 do SWZ.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest pod rygorem nieważności  

w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną). 

3. Oświadczenie składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

4. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 wykonawca 

nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, 

że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa się pisemnie  

w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy 

tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Szczegółowe informacje 

zostały zawarte w rozdziale XII SWZ. 

6. Oświadczenia i inne dokumenty, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania lub 

innych dokumentów składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8. Niezależnie od powyższych wymagań, na Wykonawcach jako administratorach danych 

osobowych w rozumieniu RODO, ciąży obowiązek dołączenia oświadczenia potwierdzającego 

stosowanie przez nich przepisów RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SWZ.  
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XII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej 

treść jest udokumentowana.  

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym,   

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej i skrzynki /ZGKKJ/SkrytkaESP. 

4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz 

dokumentów składanych wraz z ofertą. 

5. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Świderska,  

e-mail: ckf@ckf.waw.pl 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 

Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

10. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (lub ID 

postępowania). Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty 

elektronicznej, email: sekretariat@zgk-konstancin.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów 

składanych wraz z ofertą). 

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  

składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

12. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie  

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415). 

 

mailto:ckf@ckf.waw.pl
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XIII WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                         

Z WYKONAWCAMI 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Małgorzata Świderska,  e-mail: ckf@ckf.waw.pl 

 

XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania 

ofert,  wnieść wadium w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysiące złotych). 

2.  Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp 

tj.: 

- pieniądzu, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 

310, 836 i 1562 ze zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

o numerze: 34 1240 6074 1111 0010 9123 9641 z dopiskiem „Wadium – tryb podstawowy – znak 

sprawy 01/ZP/2021. 

5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium 

wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 

elektronicznej i powinno zawierać co najmniej: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/ 

poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

- kwotę gwarancji/poręczenia, 

- termin ważności gwarancji/poręczenia, 

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze 

pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31.12.2021 r.  

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca 

się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

mailto:ckf@ckf.waw.pl
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  

o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XVI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 

elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od 

wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na miniPortalu. 

3.    Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, 

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się 

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, 

o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane  

w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania  

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Szczegółowe warunki w tym zakresie oraz sposób poświadczania dokumentów określają 

przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

8. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
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opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do 

składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów 

jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za 

wyjątkiem miejsc oznaczonych, lub wskazanych w inny wyraźny sposób. 

12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

13. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy i zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, 

że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika,  

iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

 

14. Oferta musi zawierać:  

a) formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ: 

• Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

b) formularz cenowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SWZ: 

• Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

c) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SWZ 

w formie wskazanej w ust. 3, 

 

d) oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 i 6 od SWZ – jeżeli 

dotyczy 

e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy): 

• Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. 

f) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:  

• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w tiret 

pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów (dotyczy wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę 

poza granicami RP) . 
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• Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwszym, zamawiający żąda od 

wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy. 

• Postanowienia tiretów 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

• Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

• Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

• Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 

g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 

dotyczy): 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 

spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 

tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

• Wykonawcy składają oświadczenia określone w niniejszej lit. e) w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

h) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy): 

• W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 

że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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• Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

XVII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty stanowią ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz łączna cena określona 

w formularzu ofertowym. Ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

2. Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

4. Informację w zakresie, o którym mowa w ust. 5 wykonawca składa w załączniku nr 2 do SWZ – 

formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

 

XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 
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XX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 

 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1.  Cena   60 % 

2. Jakość 40 % 

2. W ramach każdego kryterium Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

a) kryterium najniższa cena: 

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, według wzoru: 

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / wartość brutto w ofercie badanej x 60 pkt.  

 

a) kryterium jakość:  

Jeżeli wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia zawierający dodatkowe funkcjonalności 

określone w pkt 4.1-4.4 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oferta otrzyma 10 

pkt za każdą zaoferowaną dodatkową funkcjonalność.  

 

Maksymalna ilość pkt możliwych do uzyskania kryterium jakości - 40 pkt.  

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość pkt w ww. 

kryteriach oceny.  

  

3. Za najkorzystniejszą  ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów  

z wszystkich kryteriów. 

4. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej łącznej punktacji, wezwie on wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy 

są obowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym  

w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez  zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7 powyżej oferta podlega odrzuceniu,  

a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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XXI  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu  

i terminie zawarcia umowy. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści 

umowy na wezwanie zamawiającego. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 

z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia.  

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 

zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

XXII  INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy określa 

załącznik nr 7 do SWZ stanowiący wzór umowy. 

2. Zamawiający  przewiduje  dokonanie zmian  postanowień treści zawartej umowy w przypadku 

zaistnienia  okoliczności określonych w § 10 wzoru umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest  

wnieść  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

 1) pieniądzu; 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 3) gwarancjach bankowych; 

 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 1240 6074 1111 0010 9123 9641 z dopiskiem 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – znak sprawy 01/ZP/2021”. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) 

należy zdeponować w Sekretariacie Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

3) kwota gwarancji lub poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,  

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej 

kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 

 

XXIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  

w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp 

(art. 505–590). 
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XXVI POZOSTAŁE INFORMACJE  

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

Załączniki do SWZ: 

1. opis przedmiotu zamówienia, 

2. wzór formularza ofertowego, 

3. wzór formularza cenowego, 

4. wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

5. wzór oświadczenia wykonawcy jako administratora danych osobowych potwierdzający stosowanie 

przez  wykonawcę przepisów RODO, 

6. wzór oświadczenia wykonawcy działającego w imieniu zamawiającego, potwierdzający 

stosowanie przepisów RODO, 

7. projektowane postanowienia umowy, 

8. umowa powierzenia danych osobowych,  

9.projekt graficzny. 

 

 

 

 

Warszawa 02 grudnia 2021 r.                   …………….………………………… 

                                                                                             (podpis Zamawiającego) 
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Załącznik nr 2 do SWZ  –  wzór formularza ofertowego 

 

NR SPRAWY: 01/ZP/2021 

 

Dane  Wykonawcy (-ów): 

nazwa:  ………………………….. 

adres:  ………………………….. 

email:  …………………………… 

ePuap:  …………………………… 

 

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 

zamawiającego zamówienia publicznego na: Dostawę, uruchomienie oraz utrzymanie Platformy 

“VOD Warszawa” wraz z aplikacjami 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1. zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, 

2. akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego 

zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian, 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:  

3.1. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

................(netto) PLN (słownie: ..............................złotych) plus należny podatek VAT 23%  

w wysokości ................ PLN, co czyni łącznie cenę brutto ...................... PLN 

(słownie................................................. złotych), 

3.2. jakość - dostarczona platforma będzie posiadała następujące funkcjonalności dodatkowe 

określone w pkt 4.1-4.4 opisu przedmiotu zamówienia: 

- Chromecast- TAK/NIE* 

- Portmonetka - TAK/NIE* 

- Voucher kwotowy- TAK/NIE* 

- Płatności Apple Store i Google Play - TAK/NIE* 

4. Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.  

5. Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się  

z Zamawiającym. 

6. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w myśl art. 225 ustawy Pzp. 

**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający 

uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 

ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać: 

 - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego, 

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
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7. Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe 

przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna 

do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji 

Europejskiej. 

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.  

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.  

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza  

50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 

8. PODWYKONAWCY: 

Oświadczam, że1: 

a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi; 

b) powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:  

 

L.p. Nazwa (firma) podwykonawcy 
Część (zakres) przedmiotu zamówienia 

powierzony podwykonawcy 

   

   

 

c) powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych 

w art.  118 ustawy Pzp. 

 

9. Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649): 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

  

  

 

..............................., dn. .......................                ..................................................................  

                                             (podpis) 

 

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej 

 
1 Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, 

odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega 

na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

SWZ. 

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy Udostępnione zasoby 
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Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy. 

 

 

 

  Przewidywane 

zużycie roczne  

(w jednostkach) 

Jednostki uwagi Cena 

netto  

Cena  

Brutto 

 

Platforma - licencje (OPZ 

p.II.I.1. + OPZ p.II.I.2 +  

OPZ p.II.I.11.) 

Migracja danych (OPZ 

p.II.I.3) 

Licencje DRM (OPZ 

p.II.I.6.) 

Hosting (OPZ p.II.I.7.) 

Baza Geoblokady (OPZ 

p.II.I.10.) 

Wsparcie i SLA (OPZ 

p.II.I.12.) 

Konsultacje i szkolenia 

(OPZ p.II.I.13.) 

1 szt. 
  

 

Transkodowanie (OPZ 

p.II.I.4.) 

3000 h. 
  

 

Transkodowanie LIVE 

(OPZ p.II.I.5.) 

400 h. 
  

 

Storage (OPZ p.II.I.8.)  480 TB/mies. 40TB*12 

miesięcy 

 
 

CDN (OPZ p.II.I.9.) 2500 TB 
  

 

 

RAZEM 

 

- 

 

- 

 

- 
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Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

 

NR SPRAWY: 01/ZP/2021 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy 

ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa 

 

 

 

 

Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci: 

 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, uruchomienie oraz 

utrzymanie Platformy “VOD Warszawa” wraz z aplikacjami”, prowadzonego przez Zamawiającego, 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oświadczam, co następuje: 

 

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                              ………………………………… 

    (podpis) 

 

2. 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. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

         

………………………………………… 

(podpis) 
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3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej 
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Załącznik nr 5  do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy jako administratora danych osobowych  

w rozumieniu RODO potwierdzający stosowanie przez wykonawcę przepisów RODO. 

 

NR SPRAWY: 

01/ZP/2021 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy 

ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa 

 

 

 

Wykonawca: 

 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

zwanego dalej RODO, 

 

DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRZEPISÓW 

RODO 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, uruchomienie oraz 

utrzymanie Platformy “VOD Warszawa” wraz z aplikacjami”, prowadzonego przez Zamawiającego, 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że:  

a) wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

b) wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem, 

przetwarzam i udostępniam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej 
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Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy działającego w imieniu zamawiającego, 

potwierdzający stosowanie przepisów RODO 

 

 

NR SPRAWY: 

01/ZP/2021 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy 

ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa 

 

 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO, 

DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEKAZANIA INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEZ RODO 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, uruchomienie 

oraz utrzymanie Platformy “VOD Warszawa” wraz z aplikacjami”, prowadzonego przez 

Zamawiającego, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, 

których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, 

informacji zawartych w cz. II ust. 2 niniejszego SWZ oraz na etapie ubiegania się o udzielnie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o 

wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuję się 

każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku. 

 

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej 
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Załącznik nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA nr ………... – wzór 

 

zawarta w dniu ________2021 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa, 

posiadającym nr NIP 113-298-90-37, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu M. St. Warszawy 

02/2018, nr REGON 381891140, reprezentowanym przez: 

Joannę Rożen-Wojciechowską – Dyrektorkę,  

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,  

a 

..…………. z siedzibą …………………….. wpisaną/nym do ………………………………, 

posiadającą/cym nr NIP ……………… REGON ……………. , reprezentowaną/nym przez: 

………………………….. – ………………. 

zwaną/ym dalej w umowie „Wykonawcą” 

zwanymi osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 Definicje 

1. Wyrażenia i terminy użyte w Umowie będą miały znaczenie nadane im w Słowniku pojęć, 

zawartym  

w Załączniku nr 1 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) lub w treści Umowy. 

2. Wyrażenia i terminy w treści Umowy zapisane wielką literą stanowią pojęcia zdefiniowane lub 

nazwę własną. 

3. Wyrażenia i terminy zapisane wielką literą w załącznikach do Umowy będą miały znaczenia 

nadane im w przywołanych w ust. 1 dokumentach, chyba że są one bezpośrednio zdefiniowane 

w załącznikach. 

4. Słownik pojęć odnoszących się do Umowy: 

1) Błąd – oznacza każdą niezgodność działania Platformy w tym jej elementu lub 

świadczonych Usług z Umową, specyfikacją lub Dokumentacją, uniemożliwiająca 

całkowicie lub w ograniczonym zakresie niezakłócone korzystanie z wszystkich 

funkcjonalności Platformy lub wszystkich Usług oraz każda niezgodność Dokumentacji 

Platformy lub Produktów z Umową, za którą odpowiada Wykonawca; pojęcie Błędu 

obejmuje w szczególności: (a) działanie niezgodne z Dokumentacją Platformy, (b) 

pogorszenie wydajności utrudniające znacznie pracę Użytkowników końcowych, (c) 

brak dostępności Platformy dla jego Użytkowników końcowych (z wyłączeniem 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy), (d) naruszenie bezpieczeństwa Platformy 

(dostęp do danych lub funkcji Platformy z pominięciem mechanizmów zabezpieczeń); 

Błędy mogą mieć charakter Błędu Krytycznego, Błędu Istotnego lub Błędu Zwykłego. 

2) Błąd Istotny – zakłócenie działania Platformy lub poszczególnych jej elementów 

polegające na nienależytym działaniu lub niedziałaniu jednej z funkcji lub na 
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wystąpieniu uciążliwości w korzystaniu z Platformy, które jednak nie uniemożliwia 

Użytkownikom normalnego korzystania z Platformy. 

3) Błąd Krytyczny – oznacza Błąd uniemożliwiający całkowicie pracę Platformy lub 

poszczególnych jej elementów uniemożliwiająca normalne korzystanie z Platformy, dla 

której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji dostępnej dla 

Użytkownika końcowego oraz Użytkownika Systemu. 

4) Błąd Zwykły – oznacza każdy Błąd, który nie jest Błędem Krytycznym lub Błędem 

Istotnym, w szczególności każde zakłócenie działania Platformy lub poszczególnych 

elementów, polegające na nienależytym działaniu jego części, nieograniczające 

działania całej Platformy. Błędem Zwykłym są także wszelkie odchylenia od Umowy 

i Opisu Przedmiotu Zamówienia, które nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie 

Platformy oraz korzystanie z Platformy przez jej Użytkowników końcowych. 

5) Czas Naprawy – czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia 

o Błędzie do momentu Naprawy; do Czasu Naprawy wliczany jest Czas Reakcji. 

6) Czas Obejścia – oznacza czas liczony od momentu prawidłowego przekazania 

Zgłoszenia o Błędzie do momentu zastosowania Obejścia; do Czasu Obejścia wliczany 

jest Czas Reakcji. 

7) Czas Reakcji – oznacza czas liczony od momentu prawidłowego przekazania 

Zgłoszenia o Błędzie do momentu podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających 

do ustalenia przyczyn i usunięcia Błędu. 

8) Częściowy Protokół Odbioru – dokument potwierdzający prawidłową realizację 

Umowy objętą danym Etapem, stanowiący podstawę do wystawienia faktury 

częściowej. 

9) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; jeśli w Umowie 

wskazano termin, nie określając go wyraźnie jako termin w Dniach Roboczych, termin 

ten oblicza się w dniach kalendarzowych. 

10) Dokumentacja Platformy – Projekt funkcjonalny Platformy, instrukcje obsługi, 

podręczniki użytkownika, specyfikacje techniczne sporządzone przez Wykonawcę 

w ramach wykonania Umowy lub wspólnie przez Strony Umowy i przekazane zgodnie 

z Umową Zamawiającemu w formie wydruku lub w formie elektronicznej. 

11) Etap – zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem część Przedmiotu Umowy, 

podlegająca odbiorowi na podstawie Częściowego Protokołu Odbioru. 

12) Naprawa – trwałe usuniecie Błędu, w tym przyczyn jej powstania i jej skutków, oraz 

przywrócenie poprawnego działania Platformy. 

13) Oprogramowanie – wszelkie programy komputerowe tj. zestaw instrukcji (rozkazów, 

poleceń) adresowanych do komputera, których wykonanie przez komputer prowadzi do 

uzyskania określonych wyników, w szczególności Oprogramowanie Standardowe, 

Oprogramowanie Niestandardowe.    

14) Oprogramowanie Standardowe – Oprogramowanie powszechnie dostępne, dostarczone 

przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, na które Wykonawca pozyska stosowne 

licencje od producenta Oprogramowania w celu przekazania ich Zamawiającemu wraz 

ze stosowną dokumentacją. 
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15) Oprogramowanie Niestandardowe – Oprogramowanie wytworzone i dostarczone przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, na które Wykonawca udzieli licencji na 

wskazanych przez Zamawiającego polach eksploatacji, na warunkach i zasadach 

określonych w Umowie. 

16) Obejście – tymczasowe zminimalizowanie skutków Błędu poprzez doprowadzenie 

Platformy do poprawnego działania bez usuwania przyczyny wystąpienia Błędu, 

w szczególności poprzez zmianę parametrów Platformy; zastosowanie Obejścia nie 

stanowi Naprawy i nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku Naprawy, jak również nie 

może powodować utraty funkcjonalności Platformy. 

17) Produkt umowy – oznacza każdy rezultat wykonywania Umowy w formie materialnej 

lub niematerialnej, wytworzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, Umowie 

i Dokumentacji Platformy, w tym w szczególności: Oprogramowanie, moduły, 

podmoduły, komponenty, dokumentację, materiały i informacje, modyfikacje i zmiany 

wprowadzone do Oprogramowania lub dokumentacji. 

18) Projekt Graficzny - pełny pakiet makiet aplikacji frontowych wykonany na podstawie 

linii kreatywnej, do której prawa autorskie posiada Zamawiający stanowiący Załącznik 

Nr 9 do SWZ.  

19) Przedmiot Umowy (Przedmiot Zamówienia) – ma znaczenie przypisane mu w Umowie. 

20) SLA – postanowienia Umowy określające zasady usuwania Błędów lub parametry 

dotyczące działania Oprogramowania. 

21) Siła Wyższa – każde zdarzenie zewnętrzne, które zakłóca wykonywanie Umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego: (i) na które żadna ze Stron nie ma wpływu, (ii) którego 

żadna ze Stron z dołożeniem należytej staranności nie mogła uniknąć lub mu zapobiec 

oraz (iii) które nie zostało wywołane przez żadną ze Stron, w tym między innymi: 

a. wojna lub każde inne wydarzenie o charakterze militarnym, akty terroru lub każde 

inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu, 

b. wystąpienie klęski żywiołowej takiej jak powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub 

innego nadzwyczajnego zjawiska atmosferycznego, 

c. strajk wywierający wpływ na należyte wykonywanie Umowy, z wyjątkiem strajku 

pracowników Wykonawcy lub jakichkolwiek jego podwykonawców; 

d. pandemia. 

22) Usługi Utrzymania – opisane Umową usługi mające na celu zapewnienie poprawnego 

działania Systemu oraz wsparcie Zamawiającego w korzystaniu z Systemu. 

23) Usługi Rozwoju – opisane Umową usługi mające na celu zapewnienie modyfikacji i 

rozbudowy Systemu. 

24) Utwór – wszelkie utwory stworzone lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Umowy, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

25) Wada Prawna – oznacza każdą wadę prawną Produktów, w tym Oprogramowania 

i Dokumentacji Platformy, dostarczanych w ramach wykonania Umowy przez 

Wykonawcę,  

w szczególności wadę ograniczającą lub mogącą ograniczać możliwość korzystania i 

rozwoju Platformy przez Zamawiającego w zakresie wskazanym w Umowie. 

26) Zgłoszenie – przekazanie Wykonawcy informacji o wystąpieniu Błędu. 
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§2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot Umowy stanowi uruchomienie, świadczenie przez Wykonawcę Usług Utrzymania  

i Usług Rozwoju przez okres obowiązywania Umowy platformy streamingowej pozwalającej na 

dostęp do materiałów multimedialnych (Audio, Video) w modelu Wideo na życzenie (Video on 

Demand), transmisji na żywo (Live Stream) oraz artykułów wzbogaconych materiałami 

audiowizualnymi, z możliwością zakupu dostępu do wybranych produktów (dalej: System lub 

Platforma) do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić lub zapewnić udzielenie 

licencji na używanie aplikacji oraz wszystkich elementów infrastruktury i przetwarzania danych, 

jakie są potrzebne do samodzielnego działania Platformy, w tym: usługi hostingowe, storage, 

transkodowanie, obsługę ABR, szyfrowanie DRM (Widevine, FairPlay, PlayReady) Video/Audio 

oraz Live, CDN, oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania (SLA). 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych 

przez przepisy prawa i Umowę – Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią 

Załącznika Nr 1 do SWZ  (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), który stanowi integralną część 

Umowy jako Załącznik nr 1 do Umowy, w szczególności w sposób zgodny z PROJEKTEM 

GRAFICZNYM stanowiącym Załącznik do Nr 9 SWZ, z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz 

wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku 

postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.  

4. Strony zgodnie potwierdzają, że podstawowym celem współpracy w ramach Umowy jest 

zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu realizującego wszystkie funkcje 

oraz parametry przewidziane Umową. 

5. Zamawiający, w celu wykonania przez Wykonawcę umowy nieodpłatnie udziela  

Wykonawcy licencji niewyłącznej do korzystania z materiałów Zamawiającego stanowiących 

Załącznik Nr 9 do SWZ (Projekt Graficzny), w zakresie, w jakim jest ono niezbędne dla wykonania 

postanowień Umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenia techniką cyfrową w celu wprowadzenia do sieci komputerowej (np. Internetu, 

Intranetu) lub urządzeń mobilnych,  

b) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, w tym techniką cyfrową w celu wprowadzenia do sieci komputerowej lub korzystania 

za pośrednictwem sieci komputerowej (np. Internetu, Intranetu) lub urządzeń mobilnych,  

c) wprowadzenia do pamięci komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci komputerowych (w tym 

do sieci Internet oraz Intranet), jak również udostępniania materiałów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.  

6. Licencja obowiązuje od dnia przekazania Wykonawcy materiałów przez okres obowiązywania 

niniejszej Umowy.  

7. Korzystanie przez Wykonawcę z otrzymanych materiałów jest możliwe wyłącznie w związku i w 

celu wykonania postanowień Umowy.  

8. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca może udzielać podmiotom, przy pomocy których 

wykonywać będzie przedmiot niniejszej umowy, nieodpłatnych sublicencji bez prawa do 

udzielania dalszych sublicencji, wyłącznie w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy 

oraz w okresie jej obowiązywania.  

9. Podmioty, którym Wykonawca udzieli sublicencji, zobowiązane są do używania materiałów 

wyłącznie w związku i w celu wykonania niniejszej Umowy. 
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§ 3 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z dochowaniem należytej staranności, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej 

wiedzy i doświadczenia. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności oraz możliwości techniczne konieczne 

do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zamówieniem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych 

z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn 

nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane w formie pisemnej 

przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w §7 ust. 28 Umowy w terminie 3 dni od 

otrzymania żądania.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującymi. Zgodność będzie oceniana na moment złożenia oferty Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy przy wykorzystaniu materiałów, utworów, 

danych i informacji oraz programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz bez naruszania praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, 

majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub 

wzorów użytkowych bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych osobowych osób 

trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem podmiotów, 

których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia z roszczeniami 

przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej wymienionych tytułów, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tych 

tytułów. 

6. Przed datą odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie swoje i osób, którym 

ewentualnie powierzył realizacje części Przedmiotu Umowy, o zobowiązaniu do niewykonywania 

wobec Zamawiającego, jego następców prawnych bądź licencjobiorców autorskich praw osobistych 

do Utworów w ten sposób, że nie oznaczą autorstwa tych utworów w żaden sposób oraz nie będą 

żądali oznaczenia autorstwa przedmiotowych utworów w przyszłości – przez okres 20 lat od daty 

zawarcia Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać się od wykonania prawa do sprzeciwu wobec formy, 

w jakiej nastąpić ma publiczne udostępnienie utworu lub jego modyfikacji albo w stosunku do 

zmian dokonanych przez lub z inicjatywy Zamawiającego w okresie 20 lat od daty podpisania 

Umowy. Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu oświadczenia twórców 

w powyższym przedmiocie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do 

utworu, w całości lub w części, w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie 

i rozporządzanie utworem przez Zamawiającego lub przez podmioty, na które Zamawiający 

przeniesie autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego utworu lub udzieli im licencji – 

w okresie 20 lat od daty zawarcia Umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu  

w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania 

żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności 

zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych 

dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętymi Wynagrodzeniem,  
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a korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. 

Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień 

koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę. 

 

§ 4 Termin realizacji/odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić Platformę nie później niż 01.01.2022 roku o godz. 00.00, 

przy czym Wykonawca wykona prace niezbędne do uruchomienia Platformy w następujących 

terminach: 

a. Etap I, przygotowanie Platformy do uruchomienia i migracja danych – realizowany od dnia 

zawarcia Umowy, zakończony nie później niż do dnia 27 grudnia 2021 r. – obejmujące w 

szczególności: 

1. uruchomienie środowiska i Systemu w wersji Stage i produkcyjnej, wraz ze wszystkimi 

usługami koniecznymi do kompletnego działania systemu,  

2. migrację danych z obecnego Systemu (zgodnie z p. II.I.3. Załącznika Nr 1 do SWZ), 

3. przygotowanie wizualnej odsłony responsywnej aplikacji Web, aplikacji mobilnych  

i aplikacji telewizyjnych zgodnie z PROJEKTEM GRAFICZNYM, stanowiącym Załącznik 

Nr 9 do SWZ, 

4. przesłanie kompletnej instrukcji obsługi systemu na adres mailowy …,  

b. Etap II, uruchomienie aplikacji mobilnych oraz aplikacji telewizyjnych i udostępnienie ich 

użytkownikom końcowym - zakończony nie później niż do dnia 17 stycznia 2022 roku,  

c. Etap III, uruchomienie funkcjonalności objętych Usługami Rozwoju, o których mowa w punkcie 

II.I.14 SWZ – w przypadku zagwarantowania wykonania Usług Rozwoju przez Wykonawcę  

w Ofercie - zakończony nie później niż do dnia 28 lutego 2022 roku. 

d. Wykonawca zobowiązany jest wykonać szkolenia dla operatorów Zamawiającego i wybranych 

operatorów z Instytucji obsługujących system (zgodnie z p. II.I.13. Załącznika Nr 1 do SWZ)  

w terminie od dnia 27 grudnia 2021 roku do dnia 17 stycznia 2022 roku. 

e. Moment uruchomienia środowiska Stage Platformy powinien się odbyć nie później niż 7 Dni 

Roboczych przed uruchomienia środowiska produkcyjnego. 

f. Migracja danych powinna być zakończona na co najmniej 5 Dni Roboczych wcześniej od 

planowanego produkcyjnego uruchomienia Platformy, w celu weryfikacji poprawności 

wszystkich danych przez Zamawiającego. 

g. Moment uruchomienia środowiska produkcyjnego platformy jest ustalony na dzień 01.01.2022 

r. Godz. 00:00. 

2. Wykonawca powinien zapewnić przełączenie obecnych domen Zamawiającego (vod.warszawa.pl  

i cms.vod.warszawa.pl) w dniu uruchomienia środowiska produkcyjnego bez powodowania 

przerwy w dostępności Platformy pod tymi adresami. 

3. W chwili produkcyjnego uruchomienia Platformy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić CMS 

i witrynę Web. 

4. Aplikacje natywne sklepowe powinny być udostępnione na kontach Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane z utrzymaniem Systemu od dnia 

01.01.2022 r. godz. 00:00 do dnia 31.12.2022 r. godz. 23:59, a w tym: 

5.5 Usługi transkodowania VOD i LIVE 

5.6 Licencje DRM 

5.7 Hosting 

5.8 Storage 
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5.9 CDN 

5.10 Dostęp do bazy Geoblokady 

5.11 Wsparcie i SLA 

6. Zamawiający przeprowadzi testy każdego z Etapów w terminie nie dłuższym niż 10 Dni 

Roboczych od dnia przekazania danego Etapu przez Wykonawcę. W przypadku zastrzeżeń 

Zamawiającego dotyczących funkcjonowania Przedmiotu Umowy zgłoszonych podczas 

testowania, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do ponownej oceny Etap 

uwzględniający złożone zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w postaci Systemu 

oraz pełnych uprawnień dostępu do administrowania Systemem. 

8. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w chwili podpisania bez zastrzeżeń przez reprezentantów Stron 

Protokołu Odbioru Częściowego danego Etapu przygotowanego przez Zamawiającego. 

 

§ 5 Współdziałanie Stron 

1. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie 

informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy, w szczególności do wzajemnego 

informowania się o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować nienależyte 

wykonanie lub niewykonanie Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w toku prac nad wykonaniem Przedmiotu Umowy 

uwagi i opinie Zamawiającego dotyczące realizowanego Przedmiotu Umowy.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania 

niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną 

zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. 

 

§ 6 Prawa własności intelektualnej   

1. Postanowienia ogólne. 

1) Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy udziela lub zapewni udzielenie 

Zamawiającemu licencji opisanych Umową lub w inny sposób opisany Umową upoważni go 

do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych  

w ramach Umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania  

z Platformy w sposób i w celu opisanym w Umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy  

i zapisy Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy. 

2) Udzielenie licencji następuje z chwilą przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu 

Produktów tak, aby każdy przypadek korzystania przez Zamawiającego z Produktów, w tym  

w trakcie testowania, następował po udzieleniu licencji Zamawiającemu. Udzielenie licencji 

dotyczy zarówno Produktów jako całości, jak i ich poszczególnych elementów, składników lub 

części powstałych w ramach realizacji Umowy, w każdej postaci – zarówno ukończonej, jak  

i nieukończonej oraz w wersjach roboczych. 

3) Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego 

zarządzania treściami publikowanymi na Platformie. Wykonawca oświadcza, że warunki, na 

których Oprogramowanie jest udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które 

uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 
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4) Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie 

będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu 

z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, 

koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, 

jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 

5) W zakresie, w jakim z brzmienia Umowy lub właściwości Oprogramowania wynika, że 

Oprogramowanie lub jego komponenty przeznaczone są do udostępnienia osobom trzecim, 

udzielone lub zapewniane przez Wykonawcę upoważnienie (licencja) na korzystanie 

z Oprogramowania obejmuje również obrót takim Oprogramowaniem lub jego komponentami, 

w tym ich wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, a także inne rozpowszechnienie, w 

tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia zgodnego z prawem 

korzystania z komponentów Oprogramowania przez osoby trzecie, Zamawiający jest 

uprawniony do udzielania takim osobom sublicencji. 

6) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania są zgodne 

z wymaganiami opisanymi w Umowie. Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć 

Umowa przewiduje udzielenie licencji lub zapewnienie licencji na Oprogramowanie, licencja 

taka udzielana jest na czas obowiązywania Umowy i nie jest terytorialnie ograniczona, w 

szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski i całego 

świata. 

7) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają 

ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego 

Oprogramowania. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie 

z Oprogramowania w terminie obowiązywania Umowy. 

8) Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji Umowy i na cele 

z nią związane, a w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich 

i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na 

czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby 

realizacji Umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych 

licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub 

czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części. 

9) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Oprogramowania 

w celu wykonania Umowy.  

10) W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji lub Usług 

Utrzymania dojdzie do zmiany Oprogramowania, Dokumentacji lub innych utworów, 

postanowienia umowne dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji na 

Oprogramowanie, Dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio 

do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich 

zmian. 

11) Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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2. Oprogramowanie Standardowe i Niestandardowe  

a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie Standardowe i Niestandardowe, 

do którego zobowiązuje się udzielić lub zapewnić udzielenie licencji na warunkach 

określonych poniżej.  

b) Zamawiający nabywa z chwilą odbioru uprawnienia wynikające z licencji na korzystanie 

z Oprogramowania i jego Dokumentacji.  

c) Licencja na Oprogramowanie Standardowe i Niestandardowe obejmuje trwałe lub czasowe 

zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Standardowego i 

Niestandardowego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym 

techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie, zapis na 

płycie CD, DVD, Blue Ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci.  

d) Licencja na Oprogramowanie Standardowe i Niestandardowe obejmuje także:  

a) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

Oprogramowania Standardowego i Niestandardowego, tj. rozporządzanie i korzystanie 

z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego, 

stosowanie do postanowień niniejszego paragrafu;  

b) rozpowszechnianie Oprogramowania Standardowego i Niestandardowego, jeżeli jest to 

potrzebne do wykorzystania Platformy w celu opisanym w OPZ, w szczególności 

udostępnienie Oprogramowania Standardowego i Niestandardowego osobom trzecim 

w celu korzystania z Platformy, w tym integracji z Platformą.  

e) Licencja na Dokumentację dotyczącą Oprogramowania Standardowego 

i Niestandardowego obejmuje:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ją utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie tej dokumentacji w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

f) Licencja na Dokumentację dotyczącą Oprogramowania Standardowego 

i Niestandardowego obejmuje także zezwolenie na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do wszelkich opracowań tej Dokumentacji, tj. rozporządzanie i korzystanie z 

takich opracowań, w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego, 

stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.  

g) Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim licencje te mogłyby zostać uznane za 

sprzeczne z wymaganiami Umowy opisanymi powyżej i w OPZ, uzyskał od podmiotu, 

któremu przysługują prawa majątkowe zgodę na modyfikację tych warunków tak, aby 

licencje były zgodne z wymaganiami opisanymi Umową.  
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h) Licencja na Standardowe Oprogramowanie obejmuje co najmniej tłumaczenie, 

przystosowywanie, zmiany układu, wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian 

w Oprogramowaniu oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

wszelkich opracowań Oprogramowania, tj. rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego, stosownie do 

postanowień Umowy.  

i) W ramach Standardowego Oprogramowania Wykonawca może posłużyć się 

Oprogramowaniem Open Source. Wykonawca wówczas zapewni, że licencje na takie 

Oprogramowanie będzie spełniać powyżej wskazane warunki.  

j) Uprawnienia z licencji na korzystanie z Gotowego Oprogramowania Zamawiający nabywa 

z chwilą odbioru Produktu, w którego zakres dane Oprogramowanie wchodzi.  

3. Pozostałe postanowienia.  

a) O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu 

zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy inne utwory w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych niż opisane w poprzednich 

paragrafach, w tym instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, zbiory 

informacji słownikowe lub materiały graficzne, struktury raportów, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów na następujących polach 

eksploatacji: 

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworów 

dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, tj. zapis 

na płycie CD, DVD, Blue Ray, urządzenie z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym 

nośniku pamięci; 

b. obrót utworami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem utworów, a także 

rozpowszechnianie utworów w inny sposób, w tym ich publiczne wykonywanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w sposób przez siebie wybranym. 

b) Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo dowolnej 

modyfikacji takich utworów. Wykonawca przenosi na Zamawiającego: 

a. prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie 

i wykorzystanie takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej; 

b. własność wydanych Zamawiającego nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub 

ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającego, z chwilą wydania tych 

nośników Zamawiającemu – jeśli doszło do utrwalenia tych utworów na fizycznych 

nośnikach. 

c. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do utworów, o których mowa 

powyżej, nastąpi z chwilą ich wydania Zamawiającemu. 

d. W przypadku przekazania przez Wykonawcę jakichkolwiek utworów na nośnikach 

fizycznych, ich własność przechodzi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia z chwilą 

ich wydania Zamawiającemu. 

e. Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu 

na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej zawartej w przekazanych 
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Zamawiającemu oprogramowaniu komputerowym, dokumentacji lub innych utworach 

w ramach realizacji Umowy oraz w celu korzystania z Platformy.  

f. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż Zamawiający jest uprawniony do 

modyfikacji Oprogramowania w sytuacji, kiedy Wykonawca w sposób trwały zaprzestanie 

działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i wdrażania serwisów internetowych lub 

kiedy ogłoszona została upadłość Wykonawcy, a wówczas, w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z tych dwóch sytuacji, Zamawiający w ramach licencji wskazanych w §6 

ust. 2 Umowy uzyskuje prawo do modyfikacji Oprogramowania zarówno samodzielnie 

przez Zamawiającego, jak i przy wykorzystaniu podmiotów trzecich. 

g. Całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielenia odpowiednio licencji lub przeniesienia 

autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji objętych Umową, w tym 

– jeżeli znajduje to zastosowanie – w zakresie prawa zezwalania na korzystanie  

i rozporządzanie opracowaniami, a także wynagrodzenie za przeniesienie własności 

nośników, na których utwory utrwalono, zawiera się w Wynagrodzeniu. 

 

§ 7 Gwarancja, Usługi Utrzymania i Rozwoju  

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, 

Oprogramowania i wszelkich Produktów, w tym modyfikacji i uaktualnień powstałych w wyniku 

świadczenia Usług Utrzymania i Rozwoju, na zasadach opisanych poniżej. 

2. Okres gwarancyjny i rękojmi rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2022 roku od godziny 00.00 i 

obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r. do godziny 23.59. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje 

się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Błędy nawet pomimo zakończenia okresu 

gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania 

gwarancji. 

3. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie Błędów w Platformie. 

4. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Błędów, które 

ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Wykonawca będzie zobowiązany do 

usuwania Błędów niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Umowie dla 

poszczególnych kategorii Błędów. 

6. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Błędu leży poza Platformą, w szczególności 

w infrastrukturze Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jej wystąpienie, 

Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Błędu, lecz w takim przypadku powinien: 

a) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Platformy poprzez wskazanie elementu, który ją 

powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej 

nieprawidłowości, 

b) w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej 

przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Platformie, 

potrzebnych do przywrócenia pełnej jej funkcjonalności. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przyczyna Błędu leży w Standardowym Oprogramowaniu 

Systemowym, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Obejścia, a do usunięcia Błędu jest 

zobowiązany niezwłocznie po zapewnieniu odpowiedniej poprawki przez producenta 

Standardowego Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości w takim przypadku wykonanie 
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Obejścia w czasie uzgodnionym na usunięcie Błędu stanowi należyte wykonanie Umowy i nie jest 

podstawą do naliczenia kar umownych, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia Błędu 

po udostępnieniu odpowiedniej poprawki przez producenta oprogramowania. 

8. Niniejsza Umowa ma charakter dokumentu gwarancji. 

9. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wywołującym 

skutek wyłącznie w odniesieniu do jej części, gwarancja w zakresie Produktów umowy nieobjętych 

skutkiem odstąpienia, a już odebranych trwa do upływu terminu zakładanego obowiązywania 

Umowy. 

10. Zamawiający może według swojego wyboru dochodzić roszczeń ustawowo z tytułu rękojmi lub 

umownie z tytułu gwarancji. 

11. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Błędu Zamawiający dokona jego zgłoszenia oraz 

nada mu kategorię. Wykonawca zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Błędy, wykorzystując 

rozwiązania umożliwiające raportowanie zgłoszeń wraz z danymi pozwalającymi m.in. na 

śledzenie czasu ich usunięcia, a w szczególności Czasu Reakcji oraz Czasu Naprawy.  

12. Zgłoszenie zawierać będzie posiadane przez Zamawiającego informacje nt. nieprawidłowego 

działania Oprogramowania istotne w ocenie Zamawiającego dla zdiagnozowania i usunięcia 

nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania. System zgłoszeniowy udostępniony przez 

Wykonawcę nie może uzależniać rozpoczęcia obsługi zgłoszenia od przekazania innych informacji 

niż opis Błędu i znane Zamawiającemu okoliczności jego wystąpienia ani nie może wymagać 

określonego stopnia szczegółowości tych opisów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiednim wpisem w 

aplikacji serwisowej lub przesłaniem potwierdzenia na adres mailowy koordynatora 

Zamawiającego wskazany w ust. 28 poniżej. Chwila potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie ma 

wpływu na Czas Reakcji lub Czas Naprawy. 

14. W razie otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy 

o wystąpieniu Błędu z innego źródła niż Zgłoszenie (w tym we własnym zakresie), Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia takiego Błędu.  

15. W zależności od kategorii Błędu Wykonawca gwarantuje w ramach gwarancji lub utrzymania:  

 

Kategoria Błędu  Czas Reakcji  Czas Naprawy  

Krytyczna  Do 30 minut  Do 5 godzin  

Istotna  Do 5 godzin  Do 5 dni 

Zwykła  Do 8 godzin  Do 10 dni  

 

16. Wykonawca zapewni przyjmowanie Zgłoszeń przez całą dobę przez wszystkie dni w roku. Czasy 

wskazane w tabeli powyżej liczone są od chwili dokonania Zgłoszenia, w sposób ciągły.  

17. Jeśli Wykonawca Platformy stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania Naprawy 

lub zastosowania Obejścia niezbędne jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, 

Wykonawca Platformy niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie takich czynności. 

Wszelkie koszty powstałe po stronie Zamawiającego w związku z podjęciem czynności, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, obciążają Wykonawcę Platformy.  

18. Usunięcie Błędu nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty 

danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie Platformy lub innych składników 

Infrastruktury Zamawiającego. 
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19. Wykonawca Platformy dokonywać będzie Naprawy Błędu w sposób zapobiegający utracie 

jakichkolwiek danych.  

20. Jeżeli okaże się, że całkowite usunięcie Błędu innego niż Krytyczny możliwe jest wyłącznie 

poprzez wprowadzenie zmian do Platformy, Wykonawca Platformy może wystąpić do 

Zamawiającego o zgodę na wydłużenie czasu Naprawy, wprowadzając jednocześnie jej Obejście. 

Wprowadzenie Obejścia odbywa się w terminie odpowiednim dla kategorii Błędu. Nowy termin 

Naprawy zostanie ustalony wspólnie przez Strony biorąc pod uwagę zakres koniecznych zmian.  

21. Zastosowanie Obejścia nie zwalnia Wykonawcy Platformy z obowiązku Naprawy. 

22. Czas Naprawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Błąd został usunięty lub 

zastosowano Obejście celem uzyskania rezultatu tożsamego z usunięciem Błędu lub czasowym 

wykluczeniem występowania Błędu. 

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Błędu w terminie wymaganym zgodnie z niniejszym dokumentem, 

Zamawiający może: 

a. zawiadamiając uprzednio Wykonawcę Platformy usunąć Błąd we własnym zakresie lub 

powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy 

Platformy, co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu 

Umowy; przy czym koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu Błędu mogą być 

potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Platformy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy lub 

b. obciążyć Wykonawcę Platformy karą umowną na zasadach opisanych w Umowie. 

24. Po dokonaniu Naprawy lub Obejścia, Wykonawca Platformy informuje Zamawiającego za 

pośrednictwem wiadomości e-mail o zakończeniu działań. 

25. Po dokonaniu Naprawy Wykonawca z przedstawicielem Zamawiającego zobowiązani są do 

przygotowania i przeprowadzenia testów sprawdzających poprawność działania Platformy 

w zakresie wprowadzonych zmian.  

26. W przypadku konieczności zmiany Dokumentacji w wyniku dokonania Naprawy, Wykonawca 

Platformy zobowiązany jest doręczyć zaktualizowaną Dokumentację nie później niż w ciągu 5 Dni 

Roboczych od zakończenia Naprawy. 

27. Zgłoszenie Błędu odbywa się: 

• pocztą elektroniczną na adres: …………….. 

• telefonicznie pod numerem telefonu: ………………. 

• adres Wykonawcy …………………. 

28. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest:  

• Imię i nazwisko … 

• adres mailowy: …………….. 

• telefonu: ……………… 

29. W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania 

gwarancji mają zastosowanie postanowienia paragrafów regulujących prawa własności 

intelektualnej. Zamawiający nabywa – odpowiednio – autorskie prawa majątkowe lub licencje do 

utworów dostarczonych w ramach gwarancji.  

 

§ 8 Podwykonawstwo  

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi 

niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, 
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że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa oferta Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może wprowadzić nowego podwykonawcę pod 

warunkiem spełnienia przesłanek wyrażonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych. Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. 

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot (konsorcjum), 

Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawarta była przez wszystkich członków 

konsorcjum. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy za wszelkie usługi zlecone do 

wykonania podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania podwykonawców, osób 

zatrudnionych i innych osób działających na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za działania własne, 

niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z niniejszej 

Umowy lub przepisów prawa. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

realizuje on powierzone usługi w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

6. W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: 

a. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą 

ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy, 

b. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

iż Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą, 

c. Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu 

umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 

d. W przypadku odmowy określonej w pkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy 

z tym samym podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego, bądź przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawcą. 

7. Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo mogą 

dotyczyć: 

i.niespełnienia wymagań określonych w SWZ; 

ii.gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 

9. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, zostały sporządzone na piśmie 

i przekaże Zamawiającemu kopię każdej, niezależnie od kwoty wynagrodzenia, umowy 

poświadczoną za zgodność z oryginałem niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej 

zawarcia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 
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12. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to byłyby działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własnych pracowników. 

13. W przypadku bezpośredniego zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców, 

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości zaspokojonych roszczeń 

podwykonawców z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli wartość zaspokojonych roszczeń 

podwykonawców przekroczy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy do dochodzenia 

pozostałych kwot od Wykonawcy w drodze regresu. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

15. Usługi Rozwoju zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 do SWZ, który stanowi załącznik 

do Umowy.  

 

§ 9 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma łączne 

wynagrodzenie w wysokości: ………………. złotych netto plus należny podatek VAT (słownie: 

……………….. złotych netto), dalej “Wynagrodzenie”, w tym:  

a. wynagrodzenie stałe, tj. wynagrodzenie określone w pozycji 1 w formularzu ofertowym do 

Oferty,  

z tytułu uruchomienia Platformy, świadczenia Usług Utrzymania i Rozwoju Platformy, 

udzielenia licencji, hosting, bazę Geoblokady, konsultacje i szkolenia, w kwocie …. 

b. Wynagrodzenie zmienne, tj. Wynagrodzenie określone w pozycji 2-5 w formularzu cenowym, 

zależne od miesięcznego wykorzystania, do maksymalnej kwoty ...     

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w trakcie 

wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i/lub udzielenia lub pozyskania na rzecz Zamawiającego licencji na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w umowie wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych.  

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób: 

a. pierwsza część w wysokości 60% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 po 

wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Etapu I 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy;   

b. druga cześć w wysokości 20% Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 po wykonaniu przez 

Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Etapu II określonego w § 4 ust. 1 

Umowy;   

c. pozostała część w wysokości 20% Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 płatna będzie 

miesięcznie, w kwotach odpowiadających faktycznemu wykorzystaniu w danym miesiącu, 

z tym zastrzeżeniem, iż pierwsze rozliczenie za okres styczeń - marzec nastąpi łącznie w 

miesiącu kwietniu 2022 roku.   

4. Każda z części Wynagrodzenia będzie płatna na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT 

w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, do 

której załączony będzie bezwarunkowy, ostateczny protokół odbioru każdej z części przedmiotu 

zamówienia (w trybie określonym w §4 umowy) w przypadku płatności za zrealizowanie danego 
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Etapu lub raport zużycia miesięcznego, w przypadku płatności miesięcznych dotyczących części 

zmiennych Wynagrodzenia.  

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a-108d ustawy o podatku od towaru i usług (tj. 

Dz. U. z 2019 poz. 1520). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który 

widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

 

§10 Dopuszczalne zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  

a. w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania  

lub innych Produktów, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania  

lub Produktu pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SWZ;  

b. w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub innego Produktu objętego 

Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o 

parametrach spełniających wymagania określone w SWZ; 

c. w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym 

odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub 

zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; 

d. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na 

etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany: 

i. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych 

narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,  

ii. zakresu Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub 

niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go 

innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb 

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian 

uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w 

szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich 

realizacji;  

e. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z 

równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na 

realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki 

działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o 

przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, 

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość 

zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu 

uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi 

ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. 

Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie 
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wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym;  

f. w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na 

sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu 

przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub 

przepisami prawa;  

g. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego 

oprogramowania lub urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu 

Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym 

wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, 

rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. 

 

§ 11 Kary umowne 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą 

z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez 

Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 

2. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 

3. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny 

powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest 

uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 

4. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez 

Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. Zamawiający, przed wysłaniem wezwania do zapłaty, 

przedstawi Wykonawcy zestawienie zawierające przypadki, za które zostaną naliczone kary 

umowne. Wykonawca ma możliwość w terminie 3 dni od dnia otrzymania zestawienia do 

ustosunkowania się i wskazania, które przypadki nie są w jego ocenie zwłoką Wykonawcy. 

Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.  

6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu Umowy 

w przypadku zwłoki w terminie uruchomienia Platformy, w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za zwłokę w usuwaniu 

Błędów: 

a) w wysokości 0,4% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w dotrzymaniu Czasu Reakcji na Błąd krytyczny, 

b) w wysokości 0,3% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w dotrzymaniu Czasu Reakcji na Błąd istotny, 

c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w dotrzymaniu Czasu Reakcji na Błąd zwykły,  



42 

d) w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy Błędu krytycznego,  

e) w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy Błędu istotnego, 

f) w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w dotrzymaniu Czasu Naprawy Błędu zwykłego. 

9. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane 

za nienależyte wykonanie umowy. 

10. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 

a) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

naruszenia; 

b) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia;  

c) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.  

11. Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych w związku z Umową jest 

ograniczona do wartości 30% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

12. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu 

wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje 

obowiązek zapłaty kary umownej. 

13. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane 

okolicznością Siły Wyższej. 

14. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże 

powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże 

w każdym wypadku nie później, niż w terminie 48 godzin od późniejszego z następujących 

zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły 

Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, 

podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana 

będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie 

Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

15. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres 

jej trwania. 

16. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań 

niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy. 

 

§12 Odstąpienie od Umowy 

1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Umowie oraz 

w obowiązujących przepisach prawa. 

2. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy 
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w tym celu dodatkowy termin nie krótszy niż 10 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający może odstąpić od Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod 

rygorem bezskuteczności wezwania. 

3. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający wskaże, czy odstąpienie dotyczy całej 

Umowy czy jej części. 

4. Odstąpienie od całości Umowy wywołuje taki skutek, jakby nigdy nie doszło do zawarcia Umowy, 

zaś odstąpienie częściowe wywołuje skutek na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

5. W razie odstąpienia od całości Umowy, Strony zobowiązane będą do zwrotu wszystkich 

otrzymanych świadczeń; Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego od 

Zamawiającego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia 

Zamawiającego o odstąpieniu; w tym samym terminie Zamawiający zwróci wszelkie otrzymane 

Produkty umowy z możliwością zatrzymania kopii Produktów umowy do chwili przedawnienia 

roszczeń z tytułu Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie 

w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie inne Produkty umowy lub otrzymane 

świadczenia, aniżeli odebrane lub co do których Zamawiający wskazał, iż chce je zatrzymać, 

z możliwością zatrzymania kopii Produktów umowy do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu 

Umowy. 

7. Z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Produktów umowy, usług lub innych świadczeń, 

o których mowa powyżej Wykonawcy, w okresie od ich dostarczenia do dnia ich zwrotu lub 

zniszczenia, nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

8. W przypadku odstąpienia od części Umowy, Strony uzgadniają, iż oświadczenie o odstąpieniu ma 

skutek wyłącznie do nieodebranych Produktów umowy i Etapów. 

9. W przypadku odstąpienia od części Umowy Zamawiający wskaże, czy i które Produkty umowy 

nieodebrane, a wykonane w ramach Umowy Zamawiający chce zatrzymać. 

10. W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Produktów umowy, Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za te Produkty. Wysokość tego 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie 

to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac – proporcjonalnie do stanu 

zaawansowania prac). 

11. Jeżeli do odebranych Produktów umowy  lub Etapów Zamawiający nie nabył praw lub licencji, 

zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi autorskich praw majątkowych, Zamawiający – 

w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa do nich stosowane prawa lub licencje 

z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego 

bezskuteczności. 

13. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia: 

a) zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi odnośnie odebranych Produktów 

umowy zatrzymanych przez Zamawiającego; w takim przypadku okres gwarancji i rękojmi 

biegnie od daty odstąpienia, 

b) ważności i skuteczności przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielonych 

licencji w stosunku do Produktów umowy zatrzymanych przez Zamawiającego, 

c) zobowiązań Stron wynikających z postanowień Umowy dotyczących poufności oraz 

ochrony danych osobowych. 
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14. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, w szczególności w przypadku: 

a) zwłoki w przedstawieniu Produktów umowy Etapu do Odbioru wynoszącej co najmniej 10 

Dni Roboczych;  

b) jeśli czynności Odbioru zostały przeprowadzone co najmniej 3 razy w stosunku do tego 

samego Produktu umowy lub Etapu, a przedmiot Odbioru nadal jest niezgodny z Umową i 

nie został odebrany przez Zamawiającego; 

c) rażącego lub uporczywego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności lub 

ochrony danych osobowych; 

d) wystąpienia Wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu Produktach umowy. 

15. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z 

okoliczności określonych w  art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku 

gdy w takim przypadku Wykonawca zachowa wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego, a 

ponadto Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie prace i Usługi wykonane 

do dnia odstąpienia od Umowy, które nie zostały dotychczas rozliczone, przy czym wysokość 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o stopień ich zaawansowania, ponadto Zamawiający 

nabędzie w ramach zapłaconego wynagrodzenia prawa do wszelkich rezultatów prac Wykonawcy, 

również tych nieukończonych, w tym nabędzie Prawa Własności Intelektualnej do Produktów 

umowy będących utworami w zakresie opisanym w Umowie. 

 

§ 13 Obowiązki po rozwiązaniu Umowy 

1. Strony w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Umowy sporządzą protokół, który będzie stwierdzał 

stan realizacji Umowy do dnia jej rozwiązania. 

2. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części 

Produktów umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

i. niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez 

Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych dla 

Zamawiającego do kontynuowania prac objętych przedmiotem tej Umowy, świadczenia usług 

przy pomocy Platformy lub świadczenia Usług Utrzymania przez inny podmiot. Zobowiązanie 

to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich 

informacji, haseł itp. koniecznych dla dalszego rozwoju Platformy i korzystania z niej, 

ii. podjęcia, w ramach należnego na podstawie Umowy wynagrodzenia, przez okres niezbędny do 

wyłonienia nowego Wykonawcy, nie dłuższy niż 60 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego 

niezbędnej współpracy z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w 

celu umożliwienia Zamawiającemu dalszego realizowania usług objętych przedmiotem tej 

Umowy, w szczególności do czasu wyboru nowego Wykonawcy. 

3. Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu 

planu zdawczo-odbiorczego w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. 

4. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy również sytuacji, w której pełnienie usług 

Utrzymania przejmuje inny podmiot w związku z upływem okresu obowiązywania Umowy, 

z zastrzeżeniem, że projekt planu zdawczo-odbiorczego powinien być przygotowany na minimum 

2 miesiące przed wygaśnięciem Umowy. 

5. Plan zdawczo-odbiorczy powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

a. harmonogram przekazania oraz szczegółowe określenie zakresu obowiązków poszczególnych 
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Stron, 

b. poziom zasobów wykorzystywanych przez Wykonawcę do świadczenia Usług Utrzymania, w 

tym, między innymi, liczebność personelu zatrudnionego przy świadczeniu Usług Utrzymania 

oraz wykorzystywane narzędzia i Oprogramowanie, 

c. opis kluczowych czynności przewidzianych do podjęcia w trakcie realizacji procedury 

zdawczo-odbiorczej, w tym, między innymi: 

d. ustalenie dotyczące utrzymania ciągłości świadczenia Usług Utrzymania; 

e. przekazanie Zamawiającemu lub innemu wykonawcy: historii świadczonych Usług 

Utrzymania oraz wszystkich innych podobnych dokumentów i informacji wykorzystywanych 

bądź powstałych w trakcie świadczenia Usług Utrzymania przez Wykonawcę; 

f. organizacja spotkań informacyjnych dotyczących przekazywania oraz transferu wiedzy 

dotyczącej Usług Utrzymania; 

g. przygotowanie rozwiązań zapobiegających przerwom w świadczeniu Usług Utrzymania; 

h. przeniesienie na rzecz Zamawiającego (na pozostałą część okresu obowiązywania odnośnej 

licencji) wszystkich licencji na Oprogramowanie oraz innych licencji wykorzystywanych do 

świadczenia Usług przez Wykonawcę, lub stosownych sublicencji, o ile takie 

licencje/sublicencje nie zostały wcześniej przeniesione na Zamawiającego lub nie zostały mu 

udzielone; 

i. opracowanie opisu procedur przenoszenia lub usuwania danych z Platformy z zachowaniem 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

j. szczegółowe informacje dotyczące przeszkolenia personelu Zamawiającego bądź nowego 

wykonawcy konieczne do realizacji uporządkowanego i skutecznego przeniesienia Usług 

Utrzymania; 

k. opracowanie procedur i harmonogramu zwracania lub niszczenia dokumentów, do których 

druga Strona posiada prawa autorskie lub które zawierają Informacje Poufne przygotowanie i 

testowanie migracji danych, ich ewentualnej anonimizacji. 

6. Plan Zdawczo-Odbiorczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z Procedurą 

Odbioru. 

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia 

Umowy zabezpieczenie w wysokości 5% wartości Umowy, co stanowi kwotę: ____________ zł 

(słownie zł: _____________________________, 00/100).  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

z następujących form: 

a. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych lub 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było bezwarunkowe i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest upoważniony do 

potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych 
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Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie Wykonawcy zwrócone w terminie 30 dni 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego wykonanie Etapu II Przedmiotu 

Umowy, 

8.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

nieoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

9.  W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy 

w wysokości określonej w ust. 1 powyżej. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego 

z niniejszego ustępu Zamawiający ma prawo zrealizować roszczenia z istniejącego 

zabezpieczenia, a to uprawnienie Zamawiającego winno wprost wynikać z dokumentu 

zabezpieczenia. 

 

 § 15 Informacja publiczna i klauzula informacyjna RODO 

1. W celu realizacji Umowy Strony podpiszą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

regulującą zasady przetwarzania danych.  

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności Przedmiot 

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, 

zawartych w umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający niniejszym przekazuje poniższe informacje o 

przetwarzaniu danych osobowych.   

5. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba 

fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), pełnomocników, 

reprezentantów i pracowników / współpracowników Wykonawcy, których dane osobowe zostały 

zawarte w ofercie, niniejszej Umowie oraz będą zawarte w dokumentach i korespondencji 

związanych z wykonaniem i rozliczeniem niniejszej Umowy jest Centrum Kultury Filmowej   

im. Andrzeja Wajdy z siedzibą ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa.   
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6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym kontakt realizowany jest za 

pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@ckf.waw.pl. 

7. W celu zawarcia i realizacji Umowy:  

a. dane osobowe Wykonawcy oraz jego pełnomocników i reprezentantów będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz  na podstawie przepisów 

ustawy PZP w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

zawarciem umowy oraz jej realizacją;  

b. dane osobowe pracowników / współpracowników Wykonawcy będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. zgodnie z pkt. 5.   

8. Dane osobowe wszystkich ww. osób mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązków 

podatkowych oraz rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. Ponadto, dane osobowe wszystkich ww. osób mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionych 

interesach, za które uznaje się w szczególności dochodzenie lub obronę przez Zamawiającego 

roszczeń cywilnoprawnych wynikających  z realizacji niniejszej Umowy.  

10. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie   

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania, w tym w szczególności w oparciu o przepisy ustawy oraz organy administracji 

publicznej posiadające kompetencje nadzorcze. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i 

organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora 

w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy, w 

szczególności podmioty świadczące usługi IT, doradcze, audytowe.   

11. Dane osobowe będą przechowywane:  

a. zgodnie z przepisami prawa dotyczącego zamówień publicznych przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

b. zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego przez okres w nich 

określony, tj. przez 5 lat od końca roku podatkowego i rachunkowego;  

c. zgodnie z przepisami prawa cywilnego do czasu upływu terminu przedawnienia 

roszczeń.  

12. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wskazanych w 

ustawie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w związku z zawarciem niniejszej Umowy.   

13. Zamawiający nie przetwarza danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie, w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

14. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;  

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;    

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy RODO;  

mailto:daneosobowe@ckf.waw.pl
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e. na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, które Zamawiający przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

15. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć treść powyższej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych wszystkim reprezentantom, pełnomocnikom, pracownikom / współpracownikom, 

których dane są udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę w toku zawierania oraz realizacji 

niniejszej Umowy.  

§ 16 Poufność danych i informacji 

1. Wszystkie dokumenty, informacje i materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, przekazane 

lub udostępnione drugiej Stronie w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności informacje 

finansowe, organizacyjne, techniczne, osobowe, które posiadają wartość gospodarczą i mogą być 

uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa lub które zostały wyraźnie oznaczone jako poufne 

(„Informacje Poufne”), będą traktowane jako informacje, co do których istnieje obowiązek 

zachowania ich w tajemnicy. 

2. Strony zobowiązane są w szczególności do nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji 

Poufnych, niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja Przedmiotu 

Umowy, przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, 

w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju. 

3. Każda Strona podejmie lub spowoduje podjęcie odpowiednich zasadnych środków ostrożności, 

jakie mogą być konieczne w celu zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych lub ich części, 

w tym będzie udostępniać Informacje Poufne osobom trzecim tylko za uprzednią, pisemną zgodą 

drugiej Strony. Powyższe nie ogranicza prawa Stron do korzystania z Informacji Poufnych 

zgodnie z postanowieniami Umowy, ani prawa do przekazywania Informacji Poufnych 

zaangażowanym przez siebie doradcom, którzy podlegają albo zostaną zobowiązani do 

zachowania obowiązku poufności, o ile jest to konieczne dla wykonania Umowy. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji: 

a) które stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej 

z 6 września 2001 roku lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) które w dacie ujawnienia były powszechnie znane lub stały się powszechnie dostępne w sposób 

inny niż związany z nienależytym wykonaniem Umowy, 

c) w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, przez 

organ władz państwowych lub inny organ regulacyjny lub nadzorczy, z zastrzeżeniem, że 

Strona ujawniająca informacje dołoży należytych starań, aby ograniczyć zakres niezbędnego 

ujawnienia i powiadomi o tym drugą Stronę, 

d) które zostały niezależnie opracowane przez Stronę bez dostępu do Informacji Poufnych, 

e) które Strona uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o 

ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności. 

5. Dostęp do Informacji Poufnych będą mieć ci członkowie personelu Wykonawcy oraz pracownicy 

podwykonawców, którzy są zaangażowani w wykonywanie Umowy i dla których znajomość 

Poufnych Informacji jest konieczna dla wykonywania Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż personel Wykonawcy nie wykorzystał Poufnych 

Informacji dla celów innych niż wykonywanie Umowy. 
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§ 17 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 j.t.).  

3. Umowa podlega prawu polskiemu.  

4. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego.  

 

§ 18 Załączniki do Umowy 

Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Załącznik nr 6 do SWZ - umowa powierzenia danych osobowych  

 

 

Umowa powierzenia danych osobowych 

zwana dalej „Umową” 

 

zawarta w dniu ____________________ 2021 r. w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa, 

posiadającym nr NIP 113-298-90-37, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu M. St. 

Warszawy 02/2018, nr REGON 381891140, zwanym dalej „Administratorem”, reprezentowanym 

przez: 

Joannę Rożen-Wojciechowską – Dyrektorkę 

a 

………………………………………… 

 

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” 

 

Definicje 

1. Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach  

i środkach przetwarzania danych osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na 

mocy umowy powierzenia z Administratorem. 

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne. 

4. Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub 

podzielony funkcjonalnie. 

5. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie  

o ochronie danych). 

7. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000).  

8. Inny podmiot przetwarzający – podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu 

administratora podpowierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych, zwany 

także Podzleceniobiorcą. 

9. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
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§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane 

osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe w formie 

pisemnej  

i elektronicznej zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

§ 2. 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone mu, na podstawie Umowy, dane  

zwykłe obejmujące pracowników, klientów, dostawców lub inne osoby współpracujące  

z Administratorem, zawarte na Platformie. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w celu realizacji usług na podstawie umowy Stron bez względu na formę tejże umowy 

(Umowa główna – zlecenie z dnia …………..). Podmiot przetwarzający jest upoważniony przez 

Administratora do: wglądu do powierzonych danych osobowych, ich przechowywania, 

kopiowania, strukturyzowania, udostępniania i usuwania. 

 

§ 3. 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu  

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia oraz z 

uwzględnieniem standardów rynkowych oraz wytycznych i norm branżowych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 

28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, po 

wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Administratorem, usuwa bądź zwraca Administratorowi 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązać się  

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

 

§ 4. 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełnia postanowienia Umowy. 

2. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykonania obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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3. Czas przeprowadzonej kontroli planowej zostanie ustalony między Stronami zważywszy na 

charakter działalności Pomiotu Przetwarzającego, jednak nie później niż w ciągu  dni roboczych 

przed żądaniem kontroli przez Administratora. W przypadku, gdy kontrola jest spowodowana 

zaistnieniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszeniem ochrony danych osobowych lub 

kontrolą wszczęta przez Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inny uprawniony organ (kontrola 

doraźna), Podmiot Przetwarzający jest obowiązany dopuścić Administratora do kontroli 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin roboczych od zgłoszenia żądania. 

4. Kontrola planowa może być przeprowadzona tylko w godzinach pracy Podmiotu 

Przetwarzającego. Kontrola doraźna może być przeprowadzona w każdym momencie, po 

zaistnieniu przestanek do wszczęcia kontroli doraźnej, zgodnie z ust. 3 powyżej.  

5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia uchybień wskazanych 

podczas kontroli. Brak usunięcia uchybień może być przyczyną rozwiązania niniejszej umowy oraz 

Umowy Głównej w trybie natychmiastowym lub za wypowiedzeniem (zgodnie z wyborem 

Zamawiającego) z winy Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Podpowierzenie 

Podmiot powierzający może powierzyć danych osobowych objętych Umową do dalszego 

przetwarzania wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.  

 

§ 6. 

Odpowiedzialność podmiotów przetwarzających 

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

 

§ 7. 

Zgłaszanie incydentu 

1. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem jakichkolwiek 

działań, o każdym przypadku: 

a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, chyba że zakaz 

ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów; 

b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych lub ich treści. 

2. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 5 godzin 

od wykrycia – informuje Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa 

danych osobowych, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne Podmiotowi 

Przetwarzającemu informacje na temat naruszenia, w szczególności: 

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie 

i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę 

wpisów, których dotyczy naruszenie; 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu 

kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; 

c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz 

d) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu 

ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania 

jego ewentualnych negatywnych skutków. 

3. Podmiot Przetwarzający współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych 

ze zgłoszonym Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego 

wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające na celu złagodzenie 

ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz środki naprawcze. 
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4. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem wydane mu 

przez Administratora polecenie dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi naruszenie 

obowiązujących przepisów. 

 

§ 8. 

Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza 

również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.  

 

§ 9. 

Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy łączącej Strony, z której wynika konieczność przetwarzania 

danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, Administrator ma prawo rozwiązać umowę zawartą z Podmiotem 

Przetwarzającym, z której wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot 

Przetwarzający, ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek: 

a) usunąć wszelkie dane osobowe; albo 

b) zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć wszelkie 

istniejące kopie danych osobowych, chyba, że obowiązujące przepisy wymagają od niego dalszego 

przechowywania części lub całości danych osobowych, zależnie od wyboru Administratora, 

zakomunikowanego Podmiotowi Przetwarzającemu w formie dokumentowej (papierowej lub 

cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni przed terminem 

rozwiązania Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie zakomunikowany 

Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

5. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez 

przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w terminie 7 dni od 

dokonania wskazanych w nim czynności. 

§ 10. 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora w innym celu, niż wykonywanie Umowy, chyba, że konieczność ujawniania 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby 

środki łączności wykorzystywane do odbioru, przetwarzania oraz przechowywania danych 

poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym, w szczególności danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do 

zapoznania się z ich treścią. 
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