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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy:

postępowania pn.: usługa dostępu do platformy informatycznej
umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych

Warszawa, dnia 27.03.2018 r.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: usługa dostępu
do platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, zwanym dalej
Ogłoszeniem.
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 380)
oraz zapisy Działu III Zarządzenia nr 22/17 Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z dnia 18 maja 2017r. w sprawie regulaminu udzielania
zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
Regon: 140610454
Adres do korespondencji:
BIURO FINANSÓW CBA,
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: (22) 437 13 00
faks: (22) 437 13 90
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod
adresem: www.cba.gov.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na podstawie art. 4 pkt 8.
2. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do platformy informatycznej
umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych z opcją udostępnienia
modułu do automatycznego przesyłania przez Użytkowników Zewnętrznych
faktur elektronicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do
Ogłoszenia.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
kodem: CPV 72400000-4 – usługi internetowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Ilekroć w dalszych postanowieniach Ogłoszenia, mowa jest o przedmiocie
zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot
zamówienia opisany w niniejszym rozdziale oraz w załącznikach do Ogłoszenia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonywania zamówienia: 12 miesięcy od daty wdrożenia przedmiotu
zamówienia i udostępnienia platformy Zamawiającemu, tj. od dnia 1.08.2018 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej
20.000 zł brutto polegającej na udostępnieniu platformy informatycznej on-line do
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przepisów ustawy Pzp, z wykorzystaniem której zostało udzielonych co najmniej 5
postępowań na podstawie przepisów ustawy Pzp. Należy wykazać również, że
platforma ta umożliwiała zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu,
SIWZ, informacji dot. wyboru oferty najkorzystniejszej, prowadzenie aukcji

elektronicznych, prowadzenie korespondencji z wykonawcami biorącymi udział w
postepowaniu oraz zarządzenie dostępem do danych postępowań przez wskazanych
użytkowników zamawiającego i wykonawców zaproszonych do udziału w
postępowaniu. Ponadto Wykonawca musi wykazać, iż świadczył na rzecz ww.
podmiotu usługę wparcia konsultacyjnego w zakresie funkcjonowania narzędzia
informatycznego oraz przeprowadził właściwie szkolenia z funkcjonowania platformy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221,
art. 228 – 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r.);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
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
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
8) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
9) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z
2016 r. poz. 437 i 544);
10) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);
13) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie
wykonał
zamówienie,
co
zamawiający
jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
14) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2), uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w niżej wymienionych relacjach:

zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
pracownikami Zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez
Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na wynik postepowania;
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub
były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 16);
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono
tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa pkt 3), chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
-

15)

16)

17)

18)

19)

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2) lit. a.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw do
wykluczenia.
5. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Wykonawca składając ofertę musi złożyć:
1) wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik
nr 1 do Ogłoszenia)
2) Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu (zalecaną treść oświadczenia zawiera załącznik nr 4
do ogłoszenia).
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału o których mowa w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit a) Ogłoszenia, Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy złożenia następujących aktualnych oświadczeń i dokumentów:
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5)
wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

3. W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu dot. nie
podlegania wykluczeniu z powodu okoliczności określonych w Rozdziale VI
ust. 2 Ogłoszenia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, złożenia
następujących aktualnych oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w
zakresie określonym w Rozdziale VI ust. 2 pkt 12) Ogłoszenia wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale
VI ust. 2 pkt 1), 2) i 9) Ogłoszenia, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2) składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1), 2) i 9)
Ogłoszenia;
2) zamiast dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt. 1), 3) i 4) składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 4) pkt. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust.4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 4 stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Wymagana forma składanych dokumentów:
1) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5
Wykonawca winien złożyć w oryginale.
2) dokumenty, o których mowa w ust. 3, inne niż dokumenty, o których mowa
powyżej w pkt 1) Wykonawca winien złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
4) wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych
dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą
być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
5) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem,
6) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu,
7) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami jest Edyta Miros – tel. (22) 22 437-13-49 oraz Tomasz
Czerwiński – tel. (22) 437-13-43.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15
do 16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, drogą
elektroniczną lub faksem z zachowaniem zasad pisemności.
4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były
kierowane na adres do korespondencji określony w Rozdziale II Ogłoszenia.
5. Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do
Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym
dniu pracy Zamawiającego.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w Ogłoszeniu poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza ofertowego
(zalecaną treść Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy(ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być
sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. W
przypadku, gdy upoważnienie takie nie wynika z dokumentów stwierdzających
status prawny wykonawcy (np. z odpisu właściwego rejestru) do oferty należy
doręczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
stosowanego pełnomocnictwa podpisanego przez osobę(y) do tego
upoważnione.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zakres
jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać
będzie następujące wymagania:
1) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą
dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również zakres jego uprawnień
wobec Zamawiającego,
2) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 2 Ogłoszenia,
5) w odniesieniu do wymogów określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2a)
Ogłoszenia Zamawiający będzie brał pod uwagę ich łączny potencjał
techniczny lub zawodowy, który zostanie potwierdzony poprzez złożenie
oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt. 2.
6) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
7) z treści Formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy
Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z
organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawiciela(i) Wykonawcy (w sposób zgodny z
opisanym w Rozdziale VII Ogłoszenia ust. 8 – Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była
zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty)
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y)
upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej
parafkę).
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, że dokumentacja postępowania jest jawna,
zastrzeżeniem dokumentów stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”.

z

10. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie
składania ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do wykazania, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
UWAGA:
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą:

„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika w osobnej kopercie.
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
Wykonawca nie może zastrzec informacji dot. firm (nazw) oraz adresów
Wykonawców, a także informacji dot. ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
nr sprawy 1/ 4.5/2018
nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r.
3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną
nazwą i adresem Wykonawcy.
4) Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10:30 w Biurze
Finansów CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie
oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania
ofert w terminie określonym w Ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
6) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
2. Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 06.04.2018 r. o godz. 11:00.
3. Modyfikacja i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty
musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj.

musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej
z dopiskiem „ZMIANA”.
2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do
oferty.
3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed
terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej
napisem „WYCOFANIE” – według takich samych zasad, jakie obowiązują
przy wprowadzaniu zmian do oferty.
UWAGA: Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej
oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).
2. Cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym musi uwzględniać
wymagania Ogłoszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu, należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami,
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w
złotych polskich.
4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania,
- wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT:
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie poniższych
kryteriów:
Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

Cena brutto oferty za dostęp do
modułu umożliwiającego udzielanie
zamówień publicznych (C1)

50

Minimalizacja

2

Cena brutto oferty za dostęp do
modułu automatycznego
przesyłania przez Użytkowników
Zewnętrznych faktur
elektronicznych (C2)

10

Minimalizacja

3

Cechy użytkowe Platformy (U)

40

Wg opisu

Lp.

1.

2. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
a) Cena brutto oferty za dostęp do modułu umożliwiającego udzielanie zamówień
publicznych (C1):
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 50 pkt.
C= (najniższa cena brutto oferty/cena brutto badanej oferty) x waga kryterium (50)
Do oceny ofert w tym kryterium Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty brutto
podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
b) Cena brutto oferty za dostęp do modułu automatycznego przesyłania przez
Użytkowników Zewnętrznych faktur elektronicznych (C2):
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 10 pkt.
C= (najniższa cena brutto oferty/cena brutto badanej oferty) x waga kryterium (10)
Do oceny ofert w tym kryterium Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty brutto
podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

c) Cechy użytkowe Platformy.
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane po przeprowadzonych testach w oparciu
o następujące elementy:
- wygląd aplikacji (w tym: przejrzystość, czytelność, zrozumiale i adekwatne
nazewnictwo, szata graficzna),
- intuicyjność działań użytkownika (w tym: logika działań, chronologia, łatwość
obsługi),
- złożoność podejmowanych przez użytkownika działań (w tym: ilość/minimalizacja
podejmowanych działań w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu),
- możliwość bezpośredniego przesyłania ogłoszeń dotyczących zamówień do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
- dostępna w aplikacji pomoc dla użytkownika (w tym: łatwość i szybkość dotarcia do
potrzebnych danych/informacji),
- udogodnienia techniczne, w tym:
 możliwość korzystania w aplikacji za pomocą myszki,
 dostępność funkcji kopiuj/wklej z wykorzystaniem myszki oraz skrótów
klawiszowych zgodnych ze standardem MS Windows,
 możliwość użycia kontrolek typu: listy wyboru, kalendarz,
 potwierdzenie wykonania kluczowych działań np. usunięcie danych,
zatwierdzenie operacji,
 możliwość wielokrotnego wykorzystania raz wprowadzonych danych, tj. brak
konieczności wielokrotnego wpisywania lub wyboru takich samych danych.
Członkowie zespołu indywidualnie będą przyznawać punkty od 0 od 5 za
wyszczególnione powyżej elementy. Następnie suma punktów uzyskanych przez
poszczególne aplikacje zostanie podstawiona do wzoru:
U = (łączna ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę / najwyższa łączna
ilość punktów uzyskana spośród badanych ofert) x waga kryterium (40)
ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTÓW
1. Cel przeprowadzenia testów. Podstawowym celem przeprowadzenia testów jest
sprawdzenie zgodności deklarowanych przez Wykonawców parametrów
funkcjonalnych Platformy (tj. modułu umożliwiającego udzielanie zamówień
publicznych i modułu automatycznego przesyłania faktur) oraz przyznania punktów
w ramach kryterium: Cechy użytkowe systemu (U).
2. Warunki przeprowadzenia testów. Zamawiający zamierza przeprowadzić testy dla
zaoferowanych rozwiązań w siedzibie CBA w Warszawie, przy ul. Poleczki 3.
Wykonawcy zaprezentują funkcjonalności Platformy na własnym sprzęcie
komputerowym.
3. Zasady oceny oferty.
3.1. Zamawiający w ramach oceny będzie zapraszał Wykonawców, których oferty
spełniają wymagania określone w treści Ogłoszenia, do przeprowadzenia testów
mających na celu ocenę funkcjonalności oferowanego przedmiotu zamówienia.
3.2. Ocena rozpocznie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie
wcześniej niż 3 dni od dnia wysłania zaproszenia i zostanie przeprowadzona w
obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zademonstrowania i dowiedzenia, iż
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez
Zamawiającego funkcjonalności wymienione w załączniku nr 2 i 3 do Ogłoszenia.
4. Zespół testowy.
Zespół testowy będzie się składał z:
- jednej osoby po stronie Wykonawcy
- co najmniej 3 osób po stronie Zamawiającego.
Przedstawiciel wykonawcy wchodzący w skład zespołu testowego musi posiadać
pisemne upoważnienia uprawniające do złożenia ważnego podpisu pod protokołem
z przeprowadzenia testów oraz akceptacji jego wyników.
5. Testowanie Platformy. Wykonawcy podczas testów zaprezentują funkcjonalności
systemu na własnym sprzęcie komputerowym, podłączonym do sieci internetowej.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków technicznych i funkcjonalnych, a także
nie stawienie się na testy w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska
największą ilość punktów, tj.
Cn = C1 + C2 + U
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą
liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.
UWAGA: W zakresie przesłanek odrzucenia
postępowania stosuje się odpowiednio przepisy
zamówień publicznych oraz zapisy Działu III
Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia
regulaminu udzielania zamówień publicznych.
etapie przysługuje prawo do unieważnienia
przyczyny.

oferty oraz unieważnienia
art. 89 oraz 93 ustawy Prawo
Zarządzenia nr 22/17 Szefa
18 maja 2017r. w sprawie
Zamawiającemu na każdym
postępowania bez podania

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału

zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten
przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000r.
– Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1030 ze zm.), chyba, że
ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku
dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 pkt.
1) Ogłoszenia) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy,
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców występujących wspólnie.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postepowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

XVI. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych
okoliczności określonych w projekcie umowy – załączniku nr 3 do Ogłoszenia.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

ZOSTANĄ
SPRAWIE

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.:
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną
część:
Załącznik nr 1– Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 5 – wykaz usług,

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NR KRS : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:
______ - ______ , ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______

________________________________________________ , _________________________________________________

http:// _________________________ pl

tel.______________________

faks_______________________

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: __________________________________________________________________
tel. _____________________, e-mail: __________________@____________________

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą:

□ TAK, □ NIE
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oświadczamy, że
zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz,
że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu.
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodną z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia za cenę:

1. Cena brutto licencji za dostęp do platformy informatycznej umożliwiającej
udzielanie zamówień publicznych (C1):
Nazwa usługi

Liczba
licencji

Liczba
miesięcy
świadczenia
usługi

Cena netto
licencji za
1 szt. za
jeden
miesiąc

4

1

2

3

Licencja
za
dostęp
do
modułu
umożliwiającego
udzielanie
zamówień
publicznych

7

12

Cena
ŁĄCZNA
brutto
CENA
licencji za OFERTY
1 szt. za BRUTTO
jeden
(kol.2xkol. 3x
miesiąc
kol. 5)
5

6

(słownie złotych……………….……………………………………………………../100)
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)
2. Cena brutto licencji za dostęp do modułu automatycznego przesyłania przez
Użytkowników Zewnętrznych faktur elektronicznych (C2):
Nazwa usługi

Liczba
licencji

Liczba
miesięcy
świadczenia
usługi

Cena netto
licencji za
1 szt. za
jeden
miesiąc

4

1

2

3

Licencja
za
dostęp
do
modułu
automatycznego
przesyłania
przez
Użytkowników
Zewnętrznych
faktur
elektronicznych

16

9

Cena
ŁĄCZNA
brutto
CENA
licencji za OFERTY
1 szt. za BRUTTO
jeden
(kol.2xkol. 3x
miesiąc
kol. 5)
5

6

(słownie złotych……………………………………..……………………………../100)
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)
2. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w treści
SIWZ.

3. Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom w zakresie: …………………………………………...
5. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Ogłoszeniu,
d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 projekt umowy w sprawie
zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych
stronach.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1.
2.

..................................................................
.................................................................

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

............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do gotowej platformy informatycznej
(zw. dalej platformą, aplikacją bądź systemem) umożliwiającej:
- udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579- zw. dalej ustawą pzp.) oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320);
- przesyłanie przez Użytkowników Zewnętrznych faktur elektronicznych (zamówienie
opcjonalne).
w okresie 12 miesięcy od daty wdrożenia przedmiotu zamówienia i udostępnienia
platformy Zamawiającemu.
I. Wymagania ogólne:
1. Zamawiający wymaga, aby dostęp do platformy następował poprzez bezpośrednie
połączenie z przeglądarką internetową (on-line).
2. Platforma winna umożliwiać realizację procedury zamówienia publicznego zgodnie z
zapisami ustawy pzp. (z wyłączeniem zamówień o których mowa w art. 4 cyt.
ustawy).
3. Przewidywana liczba użytkowników platformy (licencji) ze strony Zamawiającego – 7.
4. Szacunkowa liczba prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o przepisy ustawy pzp. – 70.
5. Platforma musi umożliwiać jednoczesną pracę (w tym zalogowanie się do aplikacji)
wszystkich Użytkowników Zamawiającego.
II. Wymagania funkcjonalne modułu przetargowego:
1. Moduł musi umożliwiać prowadzenie postępowania przetargowego w oparciu
przepisy ustawy pzp. od momentu ogłoszenia do jego zakończenia tj. udzielenia
zamówienia publicznego.
2. Narzędzie elektroniczne musi umożliwiać prowadzenie postępowania w
następujących trybach/zasadach wskazanych w ustawie pzp.:
 przetarg nieograniczony,
 przetarg ograniczony,
 negocjacje z ogłoszeniem,
 dialog konkurencyjny,
 negocjacje bez ogłoszenia,
 zapytanie o cenę,
 zamówienie z wolnej ręki,
 partnerstwo innowacyjne,
 licytacja elektroniczna,
 aukcja elektroniczna
 umowa ramowa,
 dynamiczny system zakupów,

3.
4.

5.
6.

7.

 konkurs,
 usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Moduł winien umożliwiać prowadzenie dialogu technicznego.
Aplikacja musi wspierać elektroniczną komunikację z wykonawcami w zakresie
publikacji ogłoszeń o zamówieniu, zbierania ofert, przesyłania (Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ) oraz pozostałych informacji
wymienianych miedzy Zamawiającym a Wykonawcami w toku udzielania
zamówienia publicznego.
Narzędzie musi umożliwiać, w zależności od nadanych użytkownikom uprawnień,
dostęp do informacji o wszystkich prowadzonych postępowaniach.
Moduł przetargowy ma zawierać widoczną zarówno dla użytkowników zewnętrznych
jak i dla Użytkowników Zamawiającego informację (zakładkę) o prowadzonym
postępowaniu.
Użytkownik Zamawiającego musi posiadać możliwość tworzenia zakładki definiującej
dane zamówienia zawierające m.in. następujące dane:
 przedmiot zamówienia,
 numer sprawy,
 tryb postępowania,
 termin składania i otwarcia wniosków/ofert,
 kryteria oceny ofert,
 informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.
Dane te będą widoczne dla Użytkowników Zewnętrznych (rozumianym jako osoby
posiadające prawo do nieodpłatnego dostępu do platformy w zakresie wynikającym z
zapisów ustawy pzp – tj. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie lub inne podmioty
zainteresowane dostępem do dokumentacji zamówienia, bez konieczności logowania
się do systemu).

8. Użytkownik Zamawiającego musi posiadać możliwość aktualizacji /modyfikacji
informacji wskazanych w pkt 7.
9. Zakładka
dotycząca
danego
zamówienia
umożliwiająca
Użytkownikom
Zamawiającego zamieszczania dokumentów (w różnych formatach tj. word, excel,
xml, pdf, ath itp) zgodnie z zapisami ustawy pzp. tj.:
 ogłoszenie o zamówieniu (jego zmiany),
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 wyniki postępowania,
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
 inne dokumenty powiązane z danym postępowaniem wymagane przepisami
ustawy pzp.(np. wezwania, wnioski do wykonawców, pytania, odpowiedzi),
Dane te będą widoczne dla użytkowników zewnętrznych, bez konieczności logowania
się do systemu.
10. Zakładka dotycząca danego zamówienia musi umożliwiać zamieszczenie co
najmniej 15 plików jednocześnie.
11. Aplikacja musi pozwalać na wymianę informacji dotyczącą danego zamówienia
między Użytkownikami Zamawiającego a Użytkownikami Zewnętrznymi (z
możliwością załączania plików) m.in. pozwalać na zadawanie pytań do
postępowania, składania wniosków w postępowaniu, umożliwiać przekazywanie
odpowiedzi w postępowaniu, przekazywanie innych informacji np. w zakresie
wniesienia środków ochrony prawnej.

12. Platforma musi umożliwiać zamieszczenie ogłoszeń dotyczących zamówienia tj.
ogłoszeń o zamówieniu (jego zmian), wstępnych ogłoszeń informacyjnych, ogłoszeń
o udzieleniu zamówienia zgodnie z obowiązującymi wzorami w BZP / Dz.UUE.
13. Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie dokumentów wg co najmniej 5 kategorii
np. dat, użytkowników, trybu/zasady postępowania.
14. Aplikacja musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów postępowania,
tworzenie raportów np. z przebiegu aukcji, protokołu postępowania.
15. Platforma musi umożliwiać składanie przez Użytkowników Zewnętrznych
elektronicznie ofert/wniosków/Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –
JEDZ, z możliwością wyodrębnienia części jawnej i niejawnej dokumentu (z brakiem
możliwości publikacji tej części na platformie).
16. System musi umożliwiać składanie dokumentów i oświadczeń w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z
zapisami ustawy pzp.
17. Aplikacja musi pozwalać na zmianę/wycofanie oferty i wniosku na zasadach
określonych w ustawie pzp.
18. Platforma musi zapewniać nienaruszalność złożonych ofert/wniosków do czasu
wyznaczonego w dokumentacji przetargowej na ich otwarcie zgodnie z ustawą pzp.,
do momentu ich odszyfrowania przez uprawnionego Użytkownika Zamawiającego.
III. Minimalne wymagania funkcjonalne modułu do elektronicznego przesyłania przez
Użytkowników Zewnętrznych faktur (zakup opcjonalny):
1. Aplikacja musi umożliwiać Użytkownikom Zewnętrznym przesyłanie Zamawiającemu
elektronicznych faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne
przetwarzanie, zgodnie z zapisami Dyrektywy nr 2014/55/EU.
2. System musi umożliwiać wprowadzenie danych faktury zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności:
- identyfikatory procesu i faktury,
- okres, którego faktura dotyczy,
- informacje dotyczące sprzedawcy,
- informacje dotyczące nabywcy,
- informacje dotyczące odbiorcy płatności
- informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego sprzedawcy,
- odniesienie do umowy,
- szczegółowe informacje dotyczące dostawy,
- instrukcje dotyczące płatności,
- informacje dotyczące kwot uznań lub potrąceń (w rozbiciu na kwoty netto i brutto),
- informacje dotyczące poszczególnych pozycji faktury,
- łączne kwoty faktury,
- podział stawki Vat.
3. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność weryfikacji poprawności wprowadzonych
danych. W przypadku niekompletnego wprowadzenia danych system uniemożliwi
wysłanie dokumentu.

4. Aplikacja musi umożliwić przesłanie faktury po uprzednim, obowiązkowym wyborze
odpowiedniej jednostki organizacyjnej, której faktura dotyczy (max. 8), w tym 1
jednostka posiada
dodatkowo możliwość podglądu i odbioru wszystkich
dokumentów.
5. System wygeneruje Użytkownikowi Zewnętrznemu potwierdzenie wysłania
dokumentu.
6. Informacja o wpłynięciu faktury do Zamawiającego zostaje niezwłocznie
zamieszczona na platformie oraz przesłana na zdefiniowany adres poczty
elektronicznej Użytkownika Wewnętrznego.
7. Aplikacja musi zapewniać odbiór przez użytkownika wewnętrznego ustrukturyzowanej
faktury i umożliwiać wydruk w czytelnym formacie np. PDF.
8. System musi sygnalizować status dokumentu tj. dokument do pobrania/ dokument
pobrany.
9. Przewidywana liczba użytkowników ww. modułu ze strony Zamawiającego – 16.
10. Aplikacja musi umożliwiać jednoczesną pracę (w tym zalogowanie się do aplikacji)
wszystkich Użytkowników Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia archiwizacji dokumentów
elektronicznych i ich przekazania Zamawiającemu po wygaśnięciu umowy na
zasadach określonych w § 2 projektu umowy.
12. W zakresie udostępnienia modułu będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy
projektu umowy.
IV. Pozostałe wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia archiwizacji dokumentów
przetwarzanych na Platformie, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1320).
2. Wykonawca na oferowany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu
niewyłącznych, pełnych, nieograniczonych terytorialnie licencji na korzystanie
z narzędzia dla zgłoszonych użytkowników.
3. Licencje zostaną wystawione na Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do
swobodnego ich przydzielania oraz modyfikacji poszczególnych użytkowników
licencji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia asysty technicznej tj. usługi Wykonawcy
polegającej na usuwaniu awarii w działaniu platformy, a także na zapewnianiu
aktualizacji w przypadku zmian obowiązującego stanu prawnego w Polsce oraz
świadczeniu
wskazówek i wyjaśnień dla Użytkowników Zamawiającego i
Użytkowników Zewnętrznych przez konsultanta Wykonawcy związanych z zasadami
korzystania z platformy; Asysta techniczna obejmuje udzielanie telefonicznych
wyjaśnień i wskazówek w zakresie użytkowania/działania platformy - w godzinach
8.00-16.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy),
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania następujących czasów usunięcia awarii
(SLA):
Awaria Zwykła – ograniczona dostępność do działania Platformy nie powodująca
niedostępności istotnych funkcjonalności, nie wpływająca znacznie na pogorszenie
się parametrów Platformy, czas na jej usunięcie wynosi do 48 godzin zegarowych od
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.

Awaria Krytyczna – całkowita niedostępność Platformy, czas na jej usunięcie wynosi
do 4 godzin zegarowych od otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
6. Wykonawca w danym okresie rozliczeniowym zapewnia SLA dla terminowości
realizacji zgłoszeń na poziomie 99 % (MDU – Miesięczny Dostęp Usługi) Awarii
Krytycznej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na żądanie
Zamawiającego raportów z dostępności przedmiotowej aplikacji.
7. Zgłoszenia o awariach będą przekazywane przez Użytkowników Zamawiającego i
Administratora Platformy w następujący sposób:
- telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę tj…………………….. poprzez
podanie następujących informacji: dane osoby zgłaszającej awarię (imię, nazwisko,
adres e’mail, telefon kontaktowy, opis problemu),
lub
- mailowo – na adres wskazany przez Wykonawcę tj. ……………………………
poprzez odpowiedni formularz dostępny na Platformie. Formularz musi zawierać:
dane osoby zgłaszającej awarię (imię, nazwisko, adres e’mail, telefon kontaktowy,
opis problemu),
8. Fakt zgłoszenia musi zostać każdorazowo niezwłocznie odnotowany w systemie Help
Desk Wykonawcy, gdzie zostanie nadany mu numer. Pracownik Wykonawcy w ciągu
15 min. przekaże zgłaszającemu pocztą e’mail potwierdzenie rejestracji awarii.
9. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację platformy w przypadku zmiany stanu
prawnego obowiązującego w Polsce podczas realizacji postępowań o udzielanie
zamówień publicznych w oparciu o ustawę pzp.
10. Wykonawca zapewni Użytkownikom Zewnętrznym (nie biorącym udziału w
postępowaniu) bezpłatny, bez konieczności logowania się dostęp do platformy.
11. Wykonawca zapewni
bezpłatny dostęp do platformy Administratorowi
Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że dostosuje w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 30 dni, nieodpłatnie platformę do narzędzia
oddanego przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji do
użytkowania przez uczestników procesu udzielania zamówienia publicznego oraz
dostosuje moduł do elektronicznego fakturowania do narzędzia oddanego przez
właściwy urząd administracji państwowej, pod warunkiem takiego wymogu
spoczywającego na Zamawiającym.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszelkich
informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzez Zamawiającego podczas
realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.
V. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Platforma zapewni przechowywanie haseł do kont użytkowników w formie
zaszyfrowanej z wykorzystaniem minimum metody SHA 2.
2. Serwer musi udostępniać protokół szyfrowania TLS, pozwalający na bezpieczne
logowanie i komunikowanie się z platformą.
3. Treści zawarte w serwisie muszą być dostosowane do poziomu podstawowego AA
norm WCAG 2.0, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

4. Platforma nie może narzucać wyboru konkretnej przeglądarki internetowej. Może
wymagać od użytkownika włączenia obsługi języka Javascript.
5. Minimalne wymagania sprzętowe dot. przeglądarek z wykorzystaniem których będzie
można korzystać z platformy: Firefox 3 i późniejsze; Safari 3 i późniejsze; Google
Chrome 4 i późniejsze; Opera 9 i późniejsze; Microsoft Internet Explorer 7
i późniejsze.
6. Platforma powinna płynnie działać na komputerze użytkownika końcowego o
następujących minimalnych parametrach:
a. procesor dwurdzeniowy lub lepszy;
b. pamięć RAM: 1GB lub więcej;
c. karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768;
d. karta dźwiękowa;
e. dostęp do Internetu;
f. mysz;
g. klawiatura;
h. system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższe.

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Umowa Nr ………………………….
zawarta w dniu …………………. roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z siedzibą w Alejach
Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454, zwany dalej
„Zamawiającym” reprezentowany przez …………………………., zwanym w treści Umowy
Zamawiającym
a
…………………………………….……………..
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
Niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z przeprowadzoną procedurą na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 - zw. dalej ustawą pzp), poz. Rejestru …………………. (poz. Planu PZP
………………….).
Definicje
Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie wielką literą, Strony nadają
im znaczenie wskazane w definicjach:
Platforma - aplikacja informatyczna umożliwiająca udzielanie zamówień publicznych,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwana dalej ustawą pzp, oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), a także umożliwiająca
przesyłanie przez Użytkowników Zewnętrznych faktur elektronicznych;
Asysta Techniczna - usługa Wykonawcy polegająca na:
 usuwaniu Awarii (Zwykłych i Krytycznych) w działaniu Platformy,
 zapewnianiu aktualizacji w przypadku zmian obowiązującego stanu prawnego w RP,
 świadczeniu w Dni Robocze Usług Konsultacyjnych, związanych z zasadami
korzystania z Platformy: dla Użytkowników Zamawiającego - telefonicznie; dla
Użytkowników Zewnętrznych – telefonicznie;
Usunięcie Awarii – przywrócenie działania Platformy zgodnie z przeznaczeniem,
obowiązującym prawem i dokumentacją;
Czas Usunięcia Awarii – czas, w jakim Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszoną
Awarię, liczony od otrzymania zgłoszenia Awarii do jej usunięcia;
Awaria Zwykła – ograniczona dostępność do działania Platformy, nie powodująca

niedostępności istotnych funkcjonalności, nie wpływająca znacznie na pogorszenie się
parametrów Platformy, której Czas Usunięcia wynosi do 48 godzin;
Awaria Krytyczna – całkowita niedostępność Platformy; której Czas Usunięcia wynosi do 4
godzin;
Usługi Konsultacyjne - usługi konsultantów Wykonawcy, których gotowość zapewnia
Wykonawca, , polegające na udzielaniu wskazówek i wyjaśnień dla Użytkowników
Zamawiającego oraz Użytkowników Zewnętrznych, związanych z zasadami korzystania
z Platformy;
Użytkownicy Zamawiającego – pracownicy i osoby wyznaczone przez Zamawiającego
do dostępu do Platformy, posiadające odpowiednie loginy i hasła dostępowe;
Użytkownicy Zewnętrzni - osoby posiadające prawo do nieodpłatnego dostępu
do Platformy w zakresie wynikającym z ustawy pzp, tj. wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia lub inne podmioty zainteresowane dostępem do dokumentacji
zamówienia, bez konieczności logowania się do systemu;
Administrator Platformy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, posiadająca prawo
do nadawania i odbierania uprawnień Użytkownikom Zamawiającego do Platformy, a także
do składania zgłoszeń o zaistniałych Awariach.

§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

4.
5.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
następujące usługi: dostęp do gotowej Platformy dostosowanej do potrzeb Zamawiającego
dla Użytkowników Zamawiajacego oraz dla Administratora Platformy, usługę Asysty
Technicznej do Platformy, a także zobowiązuje się do zapewnienia archiwizacji
dokumentów przetwarzanych na Platformie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostęp
do Platformy, usługa Asysty Technicznej oraz archiwizacja dokumentów będzie
świadczona w okresie 12 miesięcy liczonych nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2018
r., z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
Platforma ma umożliwiać prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w oparciu o ustawę pzp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony
w Załączniku nr 1 do Umowy.
W przypadku zaistnienia potrzeby ze strony Zamawiającego, Wykonawca udostępni w
terminie 14 dni od przekazania przez Zamawiającego stosownego wniosku, moduł do
przesyłania przez Użytkowników Zewnętrznych faktur elektronicznych. W przypadku
braku wystosowania wniosku, o którym mowa powyżej lub rezygnacji przez
Zamawiającego z korzystania z ww. modułu, Wykonawcy nie przysługują roszczenia
względem Zamawiającego z tego tytułu.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy (zapewnienia zgodności Platformy)
zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z najlepszą wiedzą,
zachowaniem należytej staranności profesjonalisty oraz rzetelnie i terminowo.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia,
zezwolenia i zgody na realizację niniejszej Umowy.

6.

7.

Wykonawca oświadcza, że jest jedynym podmiotem uprawnionym do dysponowania
autorskimi prawami majątkowymi do Platformy i realizując przedmiot umowy na jej
warunkach nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
Wykonawca odpowiedzialny jest za działania oraz zaniechania działania osób trzecich,
za pomocą których świadczy lub świadczył usługi na rzecz Zamawiającego, jak za
własne działania oraz zaniechania działań.

§2
Procedury realizacji usług
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Procedury realizacji obsługi usług zostaną uzgodnione z Zamawiającym w trybie
roboczym po zawarciu Umowy i będą obejmowały:
a) uzgodnienie sposobu realizacji przedmiotu Umowy,
b) wykonanie ewentualnych modyfikacji Platformy w celu dostosowania
do specyfiki/potrzeb Zamawiającego,
c) przeprowadzenie szkoleń i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla
Użytkowników Zamawiającego,
d) zasilenie Platformy danymi otrzymanymi od Zamawiającego,
e) nadanie uprawnień Użytkownikom Zamawiającego,
f)nadanie uprawnień Administratorowi Platformy.
Wykonawca przed udostępnieniem usługi dostępu do Platformy, tj. przed dniem
01.08.2018 r., zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla Użytkowników
Zamawiającego i Administratora Platformy w formie szkolenia on-line: czas trwania min.
5 godzin oraz warsztatów w siedzibie Zamawiającego: czas trwania min. 5 godzin
(w ciągu jednego dnia). Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni po przeprowadzeniu szkoleń
dla Użytkowników Zamawiającego, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przedstawi
Platformę do odbioru.
W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiający dokona protokolarnego odbioru Platformy
w terminie do 14 (czternastu) dni licząc od daty przedstawienia Platformy do odbioru.
Odbiór zostanie potwierdzony przygotowanym przez Wykonawcę i przedstawionym
Zamawiającemu protokołem odbioru.
W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru Platformy jej
niezgodności z przepisami ustawy pzp lub postanowieniami Umowy, Wykonawca w
terminie do 7 (siedmiu) dni dokona niezbędnych prac mających na celu usunięcie
stwierdzonych wad i przedstawi Platformę do ponownego odbioru. Przepis ust. 4 stosuje
się odpowiednio.
W wypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad Platformy, o których mowa w ust. 5, co
Zamawiający stwierdzi podczas ponownego odbioru, Zamawiający, w zależności od
charakteru i zakresu nieusuniętych wad, albo dopuści możliwość ponownego i
ostatecznego zastosowania procedury, o której mowa w ust. 5, albo odstąpi od Umowy.
Stwierdzenie przez Zamawiającego nieusunięcia przez Wykonawcę wad Platformy w
trzech kolejnych procedurach odbioru, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy.
Po podpisaniu protokołu odbioru Platformy Wykonawca udostępni Platformę oraz
zapewni Asystę Techniczną na warunkach określonych w Umowie. Podpisany bez uwag
przez Strony protokół odbioru stanowić będzie podstawę do uruchomienia usługi
dostępu.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Dostęp do Platformy przez wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników będzie
następował poprzez użycie unikalnych loginów i haseł.
Wykonawca w cenie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zapewni aktualizację
Platformy w przypadku zmiany stanu prawnego obowiązującego w RP.
Wykonawca oświadcza, że dostosuje w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 30 dni, nieodpłatnie platformę do narzędzia oddanego przez Urząd
Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji do użytkowania przez uczestników
procesu udzielania zamówienia publicznego oraz dostosuje moduł do elektronicznego
fakturowania do narzędzia oddanego przez właściwy urząd administracji państwowej,
pod warunkiem takiego wymogu spoczywającego na Zamawiającym.
Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od zakończenia świadczenia
usług dostępu do Platformy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną
pełną dokumentację prowadzonych postępowań (z podziałem na poszczególne
postępowania). Archiwum zostanie dostarczone przez Wykonawcę wraz z narzędziem
do jego odczytu.
Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni dokona odbioru dokumentacji, o której
mowa w ust. 11 i sporządzi końcowy protokół odbioru potwierdzający kompletność
otrzymanych danych.
W przypadku stwierdzenia braku kompletności przekazanych danych, Wykonawca
zobowiązuje się do ponownego przekazania kompletnej dokumentacji archiwalnej w
terminie do 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego
w tym zakresie. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. Jedynie podpisany bez uwag
przez Strony końcowy protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury za ostatni miesiąc świadczenia usługi objętej przedmiotem Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz udzielenia licencji, a Wykonawca oświadcza, że podczas korzystania z
Platformy nie będzie wymagał od Zamawiającego nabywania żadnych dodatkowych
usług ani uprawnień (np. licencji) innych niż wskazane w Umowie, i wynosi maksymalnie
netto …………… PLN (słownie………………….), stawka VAT 23%, tj. brutto ……………..
PLN ( słownie: …………………………..).
Podstawę do rozliczenia Umowy stanowi iloczyn liczby Użytkowników Zamawiającego,
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy oraz wartość jednostkowa brutto jednej licencji dla
Użytkownika Zamawiającego za jeden miesiąc dostępu do Platformy (w wyłączeniem
modułu do elektronicznego przesyłania faktur), która wynosi netto …………… PLN
(słownie………………….), stawka VAT 23%, tj. brutto …………….. PLN ( słownie:
…………………………..).
Podstawę do rozliczenia Umowy stanowi iloczyn liczby Użytkowników Zamawiającego,
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy oraz wartość jednostkowa brutto jednej licencji dla
Użytkownika Zamawiającego za jeden miesiąc dostępu do Platformy wraz z modułem
do elektronicznego przesyłania faktur), która wynosi netto ……………
PLN
(słownie………………….), stawka VAT 23%, tj. brutto …………….. PLN ( słownie:
…………………………..).

4.

5.

6.
7.

Strony ustalają, że w zakresie opłat za usługi stanowiące przedmiot Umowy okresem
rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy rozpoczynający się w pierwszym dniu
miesiąca.
Zapłata wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT dokonywana będzie miesięcznie "z dołu”
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z ust. 2 lub 3, w formie przelewu
bankowego, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia przez
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego faktury
w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Podstawę do wystawienia faktury za ostatni miesiąc świadczenia usług objętych
przedmiotem Umowy i opłacenia jej przez Zamawiającego stanowić będzie podpisany
bez uwag przez Strony Umowy końcowy protokół odbioru Umowy, potwierdzający
przekazanie przez Wykonawcę zarchiwizowanych dokumentów z prowadzonych przez
Zamawiającego postępowań na Platformie.

§4
Odstąpienie od Umowy
1.
2.

3.
4.
5.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6
zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiąjacy odstąpi od Umowy w następujacych przypadkach:
a) stwierdzenia przez Zamawiającego nieusunięcia przez Wykonawcę wad Platformy w
trzech kolejnych procedurach odbioru;
b) pozostawania w opóźnieniu powyżej 14 dni w zapewnieniu dostępu do Platformy w
stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych
przyczyn odstąpi od odbioru przedmiotu Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie złożenia drugiej Stronie pisemnego
oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa powyżej,
przysługuje każdej ze Stron w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystąpienia
okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia, o której mowa w ust. 1– 3.
§5
Kary umowne

1.

2.

Z tytułu opóźnienia w zapewnieniu dostępu do Platformy w stosunku do terminu
określonego w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego, kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde
rozpoczęte 24 godziny pozostawania w opóźnieniu.
Z tytułu opóźnienia w zapewnieniu dostępu do Platformy w stosunku do terminu
określonego w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego, kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde
rozpoczęte 24 godziny pozostawania w opóźnieniu.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Z tytułu opóźnienia w dostosowaniu Platformy do aktualnego stanu prawnego, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł
(słownie: sto złotych) za każde rozpoczęte 24 godziny po terminie wejścia w życie
obowiązywania aktu prawnego.
Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad Platformy ponad termin określony w § 2 ust. 5 i 6
Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary
umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde rozpoczęte 24 godziny
pozostawania w opóźnieniu.
Z tytułu opóźnienia w przekazaniu zarchiwizowanej dokumentacji przetwarzanej na
Platformie ponad termin określony w § 2 ust. 11 i 13 Umowy, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto
złotych) za każde rozpoczęte 24 godziny pozostawania w opóźnieniu.
Z tytułu opóźnienia w usunięciu Awarii Krytycznej ponad termin 4 godziny od otrzymania
jej zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary
umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad
termin 4 godziny.
Z tytułu opóźnienia w usunięciu Awarii Zwykłej ponad termin 48 godzin od otrzymania jej
zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary
umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad
termin 48 godzin.
Z tytułu przekroczenia parametru miesięcznej dostępności usługi MDU Platformy ponad
poziom określony w Załaczniku nr 1 pkt IV ppkt 6 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)
za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia parametru.
Z tytułu każdego stwierdzonego przez Zamawiającego przypadku braku dochowania
warunku udostępnienia Platformy Użytkownikowi Zewnętrznemu oraz Administratorowi
Platformy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary
umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy taki przypadek.
Z tytułu każdego stwierdzonego przez Zamawiającego przypadku naruszenia zasad
poufności oraz ochrony danych osobowych, o których mowa w § 9 Umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary umownej w wysokości 50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia.
Z tytułu każdego stwierdzonego przez Zamawiającego przypadku braku zapewnienia przez
Platformę nienaruszalności złożonych ofert/wniosków do czasu wyznaczonego w
dokumentacji przetargowej na ich otwarcie zgodnie z ustawą pzp i braku ich zaszyfrowania
do tego czasu w Platformie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek.
Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyny, o której mowa w § 4
ust. 1-2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§6
Jakość i gwarancja
Wykonawca gwarantuje usunięcie Awarii w ramach Asysty Technicznej w możliwie najkrótszym
czasie, przy czym nie dłuższym niż wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w celu
utrzymania parametrów niezawodności Platformy.
§7
Siła wyższa
1.





2.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy spowodowane siłą wyższą, tj. zdarzeniem nagłym, zewnętrznym,
nieprzewidywalnym i niezależnym od woli Stron powstałym po zawarciu Umowy,
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności
Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, sadź;
akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;
działania wojenne, akty sabotażu; akty terroru;
strajki powszechne, nie obejmujące personelu Stron.
Strona, która nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań z przyczyn stanowiących
okoliczność siły wyższej niezwłocznie zawiadomi druga Stronę o takiej okoliczności
i jej ustaniu.
§8
Prawa własności intelektualnej

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że jest jedynym podmiotem uprawnionym do dysponowania
autorskimi prawami majątkowymi do Platformy i realizując przedmiot Umowy na jej
warunkach nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
Z chwilą podpisania protokołu odbioru Platformy Wykonawca na korzystanie
i rozporządzanie Platformą udziela Zamawiającemu niewyłącznych, pełnych,
nieograniczonych terytorialnie licencji dla zgłoszonych użytkowników na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 3. Liczba wymaganych licencji - ……… Licencje te
obejmują również kolejne aktualizacje i zmiany w Platformie dokonywane w czasie
trwania umowy.
Wykonawca udzieli wyżej wskazanej licencji dla Użytkowników Zamawiającego
Platformy zgodnie z zapisami art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami w jakiejkolwiek formie utworów innych niż program komputerowy,
b) wprowadzania danych, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania,
c) udostępniania pracownikom Zamawiającego w celu realizacji zadań wynikających
z Umowy,
d) tłumaczenia, dostosowania jej układu do potrzeb Zamawiającego,
e) publicznie wykorzystanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne jej
udostępnienie,

umożliwienie Użytkownikom Zewnętrznym jej swobodnego wykorzystania w części
lub całości w celu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający w ramach udzielonej licencji jest uprawniony do udostępniania
dokumentacji i oprogramowania podmiotom trzecim w celu wykonywania uprawnień
Zamawiającego przewidzianych w ust. 2 i 3.
Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich
związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej Umowy
i zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z tego
tytułu.
f)

4.

5.

§9
Bezpieczeństwo i Klauzula poufności
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały
w związku z zawarciem, wykonywaniem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej
Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub, że
jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie
czy informację tę ma traktować jako poufną.
Każda ze Stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na
jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze
Stroną.
Strony oświadczają, że są świadome, iż dane i materiały przekazywane im w związku
z realizacją Umowy mogą zawierać informacje poufne oraz informacje stanowiące knowhow bądź tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze Stron.
Powielanie dokumentów zawierających dane Zamawiającego dotyczące wdrożenia
i wykorzystania Platformy wymagają każdorazowo uzyskania zgody Koordynatora
Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego kontroli bezpieczeństwa
Platformy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni pełną niezbędną
dokumentację.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony korespondencji elektronicznej
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji Zamawiającego, w tym do jej
szyfrowania za pomocą ogólnodostępnych mechanizmów.
Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zwróci wszelkie materiały uzyskane
i opracowane w trakcie realizacji Umowy, a także na wniosek Zamawiającego dokona
ich trwałego usunięcia, w szczególności informacji zawierających dane osobowe (z
wyłączeniem danych, które ma obowiązek przechowywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi).
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych w zakresie
danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym
celu osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane zostaną
do uzyskania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, że Platforma zapewnia pełną ochronę przetwarzanych danych
osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w celu przewidzianym
w Umowie.

§ 10
Powierzenie danych osobowych
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych, o których
mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
W celu potwierdzenia właściwego wykonania Umowy w tym zakresie, Wykonawca
zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przedstawić wszelkie dane i dokumenty
potwierdzające wykonanie tych obowiązków.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy jest Zamawiający.
Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania na podstawie i w celu realizacji
niniejszej umowy:
1) dane osobowe Użytkowników Zamawiającego i Administratora Platformy
obejmujące: imię, nazwisko, telefon kontaktowy,
2) dane osobowe Użytkowników Zewnętrznych obejmujące: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko i funkcje służbowe, nr PESEL,
imię ojca i matki, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane z KRS w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej lub stanowisk zajmowanych w
podmiotach gospodarczych, dane z KRK w zakresie skazań, poświadczenie
bezpieczeństwa, adres zamieszkania, wykształcenie i kwalifikacje (uprawnienia
zawodowe, doświadczenie zawodowe), rodzaj i miejsce zatrudnienia.
Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1, będą
przetwarzane przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej z
wykorzystaniem Platformy, wyłącznie w celu umożliwienia uzyskania dostępu w zakresie
uprawnień nadanych w ramach Platformy, dla osób wskazanych przez Zamawiającego
oraz zapewnienia rozliczalności działań tych osób.
Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2, będą
przetwarzane przez Wykonawcę elektronicznie z wykorzystaniem Platformy, wyłącznie w
celu umożliwienia Użytkownikom Zewnętrznym dokonywania operacji przewidzianych na
Platformie. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do stosowania obowiązek
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, przez osoby
mające dostęp do danych osobowych, wyłącznie na polecenie Zamawiającego określone
w niniejszej umowie. Jakiekolwiek operacje przetwarzania wykraczające poza zakres
określony w niniejszej umowie są zabronione, ich realizacja możliwa jest wyłącznie po
sporządzeniu i podpisaniu aneksu do umowy.
Wykonawca po zakończeniu realizacji Umowy, zaprzestanie przetwarzania danych,
o których mowa w ust. 3 i zobowiązuje się do ich protokolarnego usunięcia.

8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego kontroli bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni
pełną niezbędną dokumentację.
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłużej niż w ciągu 12 godzin od
stwierdzenia przypadku) poinformowania Zamawiającego o wszelkich sytuacjach
naruszenia ochrony danych osobowych oraz o czynnościach własnych podjętych
w ramach ochrony danych osobowych.

§ 11
Przepisy przejściowe dotyczące ochrony danych osobowych
1. Postanowienia określone w § 10 stosuje się do dnia 24 maja 2018 r.
2. Postanowienia określone w § 12-18 stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.
3. Wykonawca oświadcza, iż podjął wszelkie niezbędne działania w celu wdrożenia
z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 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), zwanego dalej „RODO”, i że w dniu 25 maja 2018 r. będzie dysponował
środkami technicznymi i organizacyjnymi gwarantującymi spełnienie wszystkich
określonych treścią RODO obowiązków związanych z realizacją niniejszej Umowy.
§ 12
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne
gwarantują, by przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy,
spełniało wymogi RODO, a w szczególności jego art. 32 i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
§ 13
Zakres powierzonych danych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania na podstawie i w celu realizacji
niniejszej umowy:
1) dane osobowe Użytkowników Zamawiającego obejmujące: imię, nazwisko,
telefon kontaktowy,
2) dane osobowe Użytkowników Zewnętrznych obejmujące: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko i funkcje służbowe,
nr PESEL, imię ojca i matki, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane
z KRS w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub stanowisk
zajmowanych w podmiotach gospodarczych, dane z KRK w zakresie skazań,
poświadczenie bezpieczeństwa, adres zamieszkania, wykształcenie

i kwalifikacje (uprawnienia zawodowe, doświadczenie zawodowe), rodzaj
i miejsce zatrudnienia.
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
będą przetwarzane przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem Platformy, wyłącznie w celu umożliwienia uzyskania dostępu
w zakresie uprawnień nadanych w ramach Platformy, dla osób wskazanych przez
Zamawiającego oraz zapewnienia rozliczalności działań tych osób.
3. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
będą przetwarzane przez Wykonawcę elektronicznie z wykorzystaniem Platformy,
wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom zewnętrznym dokonywania operacji
przewidzianych przez przepisy pzp w związku z udziałem lub chęcią udziału
w postępowaniach przetargowych organizowanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do stosowania obowiązek przetwarzania
danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, przez osoby mające
dostęp do danych osobowych, wyłącznie na polecenie Zamawiającego określone w
niniejszej umowie. Jakiekolwiek operacje przetwarzania wykraczające poza zakres
określony w niniejszej umowie są zabronione, ich realizacja możliwa jest wyłącznie
po sporządzeniu i podpisaniu aneksu do umowy.
§ 14
Zobowiązania Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32
RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i aktualizacji rejestru wszystkich
kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Zamawiającego na
danych osobowych, zawierającego informacje, o których mowa w art. 30 ust.
2 RODO oraz przekazania jego wersji zatwierdzonej oraz aktualizacji w formie
papierowej oraz elektronicznej do Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu
realizacji niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art.
28 ust. 3 lit. b) RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich przez Wykonawcę, jak również po ustaniu ich zatrudnienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich danych osobowych
oraz innych informacji przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
w terminie 7 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa
w § 2 ust. 12. Z dokonanej czynności Wykonawca sporządzi protokół usunięcia
danych osobowych i doręczy go Zamawiającemu w terminie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji usunięcia
danych osobowych w ramach czynności kontrolnych, o których mowa w § 15.

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne które
umożliwią Zamawiającemu wywiązywanie się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art.
32-36.
8. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je Zamawiającemu. Zgłoszenie przekazywane jest nie później niż
w terminie 60 godzin od stwierdzeniu naruszenia. Do zgłoszenia Wykonawca
zobowiązuje się dołączyć informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 w związku
z ust. 4 RODO.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o jakimkolwiek postępowaniu w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. Niniejszy zapis
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
§ 15
Kontrola przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania o zamiarze przeprowadzenia
kontroli, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
§ 16
Obowiązki Wykonawcy w zakresie przekazania przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, określającej szczegółowy zakres tego
przetwarzania.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma spełniać te same gwarancje i obowiązki
jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
4. Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
wobec
Zamawiającego
za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony
danych.

§ 17
Organ nadzorczy
1. W przypadku uznania przez organ nadzorczy, o którym mowa w art. 51 RODO, że
przetwarzanie danych osobowych w związku z realizację niniejszej umowy może
powodować wysokie ryzyko naruszenia prawa lub wolności osób fizycznych,
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania i przekazania
Zamawiającemu opisów, o których mowa w szczególności w art. 35 ust. 7 lit. a), c)
i d) RODO, a także współpracy w zakresie sprawnego przeprowadzenia przez
Zamawiającego oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych, o której mowa w art. 35 ust. 1 RODO.
2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca bierze udział w
zapewnieniu wywiązania się z obowiązków określonych art. 37 RODO poprzez
uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w konsultacjach z organem nadzorczym
oraz niezwłoczne wdrażanie jego zaleceń.
§ 18
Inspektor ochrony danych
Wykonawca wyznacza oraz przekazuje Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dane
kontaktowe inspektora ochrony danych, oraz pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań
określonych art. 37-39 RODO.
§ 19
Zawiadomienia
1.

2.
3.

Strony wyznaczają, jako Koordynatorów:
Zamawiający:
………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………..….
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………...
Zmiana osób oraz danych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i jest
przekazywana drugiej Stronie w formie pisemnej w trybie roboczym.
Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie
i będą uznane za doręczone, jeżeli zostaną doręczone bezpośrednio, pocztą kurierską
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy podane poniżej.
Nie dotyczy to zgłoszeń wezwania usługi serwisowej, które to zgłoszenia będą
przekazywane zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku 1. Każda ze Stron
zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zmianie adresu. W przypadku
zaniechania tego obowiązku korespondencję wysłaną na poprzedni adres uważa się za
skutecznie doręczoną. Na dzień podpisania Umowy, za obowiązujące uznaje się
poniższe adresy:
dla Zamawiającego:
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Aleje Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
Fax. 22 437 26 90

4.

dla Wykonawcy:
……………………..
Koordynatorzy są przedstawicielami odpowiednio Wykonawcy i Zamawiającego,
wyznaczonymi do rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją Umowy.
§ 20
Wymóg zatrudnienia

1.

2.

Wykonawca zatrudni w trakcie realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę w pełnym
jej
wymiarze osobę
wyznaczoną do
nadzoru
nad realizacją umowy
(zw. Koordynatorem).
W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę osoby wskazanej w ust. 1 w trakcie realizacji Umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby
wskazanej w ust. 1, której dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię
umowy o pracę osoby wskazanej w ust. 1 w trakcie realizacji Umowy, której dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL). Informacje takie jak: imię,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

3.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osoby wskazanej w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracownika na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazanej w ust. 1.
§ 21
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Strony nie mają prawa cedować, przekazywać lub w inny sposób przenosić swych praw
i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
Zasady i warunki niniejszej Umowy zostały w całości przyjęte do wiadomości przez obie
Strony, które zgadzają się, że tekst Umowy ujmuje całość ich praw i obowiązków
wynikających z tej Umowy.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne
z jakiejkolwiek przyczyny, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych
postanowień Umowy. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu
zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowieniami ważnymi
i skutecznymi, możliwie najbardziej odpowiadającymi celowi ekonomicznemu tych
postanowień Umowy, które okazały się nieważne lub bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Ewentualne spory mogące powstać w związku z zawarciem i wykonaniem postanowień
niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu
według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

(pieczęć Wykonawcy)

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. usługę dostępu do platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie
zamówień publicznych, prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału określone w Rozdziale VI ust. 1
Ogłoszenia o zamówieniu oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania z
powodu okoliczności o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 Ogłoszenia o
zamówieniu.
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do ogłoszenia
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
Oświadczam, że podmiot który reprezentuję wykonał następującą usługę:
l.p.

Przedmiot wykonanej/wykonywanej usługi

Wartość usługi w
złotych brutto

Informacje dotyczące
wykonanej/wykonywanej usługi

Data
rozpoczęcia

1

Data
zakończenia

Podmiot, na rzecz
którego usługa została
wykonana/ jest
wykonywana (nazwa i
adres Odbiorcy Usługi

Usługa polegająca na udostępnieniu platformy informatycznej on-line do
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przepisów ustawy Pzp (o wartości co najmniej 20.000 zł
brutto), z wykorzystaniem której zostało udzielonych co najmniej 5
postępowań na podstawie przepisów ustawy Pzp. Platforma ta
umożliwiała zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ,
informacji dot. wyboru oferty najkorzystniejszej, prowadzenie aukcji
elektronicznych, prowadzenie korespondencji z wykonawcami biorącymi
udział w postępowaniu oraz zarządzenie dostępem do danych
postępowań przez wskazanych użytkowników zamawiającego i
wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu. Dodatkowo
oświadczam iż w ramach zamowienia świadczona była dla ww. podmiotu
usługa wparcia konsultacyjnego w zakresie funkcjonowania narzędzia
informatycznego oraz przeprowadzone zostały właściwie szkolenia z
funkcjonowania platformy.

2

Zamawiający wymaga załączenia dowodów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Do poszczególnych punktów w Wykazie, Wykonawca winien jest przyporządkować odpowiedni dokument.

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

............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

