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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby 

przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na 
rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, 

doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” 
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I. Zamawiający 

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. 

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: godz. 815 – 1615. 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.uke.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem): http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

Skrzynka poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

2. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30 000,00 euro, natomiast nie jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 144 000,00 euro. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej 
dalej w niniejszej SIWZ „Ustawą”. 

4. Zamawiający w celu ułatwienia przygotowania i złożenia oferty podmiotom zagranicznym 
udostępnia Wykonawcom SIWZ przetłumaczoną na język angielski. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy SIWZ sporządzoną w języku polskim i SIWZ 
sporządzoną w języku angielskim wiążąca jest wersja SIWZ w języku polskim. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących: 

1) udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości 
z pasma 3,6 GHz wraz z licencją, 

2) przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, 

3) doradztwo i dedykowaną asystę techniczną. 

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 
do niniejszej SIWZ.  

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 

1) 79957000-7 Usługi w zakresie organizacji aukcji 

2) 48470000-3 Pakiety oprogramowania do aukcji 

3) 72212470-4 Usługi opracowywania oprogramowania do aukcji 

4) 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego 
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4. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, aby osoby realizujące zamówienie 
były zatrudnione na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy, w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 
z późn. zm.). 

IV. Termin (okres) realizacji zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r. 

V. Zamówienia częściowe, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz oferta 

wariantowa. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Opis sposobu spełnienia warunku.  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich 7 (słownie: siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych lub 
wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) usługi, których głównym 
przedmiotem było na zlecenie innego podmiotu udostępnienie elektronicznego systemu 
aukcyjnego i wsparcie techniczne w przeprowadzeniu aukcji lub przeprowadzenie aukcji 
zakończonej przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym głównym przedmiotem co najmniej jednej usługi było 
udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego i wsparcie techniczne lub 
przeprowadzenie aukcji na częstotliwości radiowe w formacie SMRA (Simultaneous Multiple 
Round Ascending).  

Wartość każdej wskazanej usługi nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN netto (bez 
podatku VAT) (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100 groszy);  

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego (dalej w skrócie „NBP”) na dzień zawarcia danej umowy, 
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podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje wykonawca. W sytuacji, gdy 
umowa została zawarta w dniu, w którym nie były publikowane kursy walut obcych przez 
NBP, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku 
Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu zawarcia danej umowy, w którym NBP 
opublikował średnie kursy walut obcych. 

b) Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 
elektronicznym systemem aukcyjnym umożliwiającym przeprowadzenie aukcji w formacie 
SMRA. 

VII. Przesłanki wykluczenia z postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 
z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt VII.3 SIWZ. 

5. Zamawiający może wykluczać wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 SIWZ (o ile dotyczy). 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
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SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 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, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dowody określające 
czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są należycie wykonywane. Dowodami, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych, są dalej wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
dowodem jest oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt VIII.5 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane 
przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku polskim wykonawca zobowiązany jest złożyć 
tłumaczenie. 
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IX. Informacja dla wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów, wykonawcy 

zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. Wykonawca, który 
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 
w pkt VIII.1.1) SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w pkt IX.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt IX.1 
SIWZ. 

7. W celu dokonania oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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8. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany 
jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i do podania firm podwykonawców. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

10. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1), VIII.1.2) i VIII.2 SIWZ składa indywidualnie 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.5 i IX.2 i IX.7 SIWZ składa dowolny 
wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, spośród wykonawców wspólnie składających ofertę. 

12. Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) i VIII.1.2) SIWZ potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

o wymaganiach formalnych dotyczących składanych oświadczeń i dokumentów. 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 127 r. z późn. zm.), z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących formy, określonych poniżej w pkt X.2 – X.9 SIWZ. Jeżeli Zamawiający lub 
Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 

4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Formularz oferty oraz oświadczenia sporządzane przez wykonawcę (również te składane na 
załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. 

6. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu 
z właściwego rejestru lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej 
wykonawcy), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność 
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z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do 
tego upełnomocnione. 

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) wskazanym 
w pkt X.7 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 
podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej powinno być sporządzone 
w sposób umożliwiający identyfikację osoby poświadczającej (np. czytelny podpis lub podpis 
i imienna pieczątka osoby poświadczającej). 

8. Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1 i zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 SIWZ 
wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. 

9. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt XVI.3) i XVI.4) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału 
lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

XI. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom. 

1. Ocena spełniania określonych wymagań przez oferowane usługi, będzie dokonywana na 
podstawie złożonych przez wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych 
w niniejszym punkcie. 

2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy 
przedłożyć następujące dokumenty: 

– nie wymaga się przedłożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom. 

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane 

z realizacją niniejszego zamówienia. 

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę za godzinę prac należy skalkulować jako cenę ryczałtową, wyliczoną według kalkulacji 
własnej wykonawcy, podaną w PLN, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stanowiącą 
całkowite zobowiązanie Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do 
wykonania w ramach realizacji zamówienia po stronie wykonawcy projektu umowy. Cena oferty 
zawiera ponoszone przez wykonawcę obciążenia publiczno-prawne, w tym w szczególności 
podatki i opłaty. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
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, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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XIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy). 

2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie wniesione 
wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.  

3. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 310).  

4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna zostać 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące 
elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zobowiązanie gwaranta do 
zapłacenia kwoty gwarancji w związku z zaistnieniem co najmniej jednej z przesłanek 
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, 

d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, musi posiadać ważność co najmniej do końca 
terminu związania wykonawcy, złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym 
terminie ważności skutkować będzie odrzuceniem wykonawcy z niniejszego postępowania. 
Poręczenia, o których mowa powyżej powinny być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza 
poręczenia subsydiarnego. Spory pomiędzy Zamawiającym a wystawcą gwarancji/ poręczenia 
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wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

NBP O/O Warszawa, nr rachunku 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000 

jako tytuł przelewu wskazując: „wadium zabezpieczające ofertę ……………………. 1  – sprawa  
nr BA.WZP.26.46.2019”. 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji albo 
poręczenia (warunek konieczny do stwierdzenia wniesienia wadium). 

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

9. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zostanie uznane przez 
Zamawiającego za wniesione zgodnie z wymaganiem określonym w pkt XIII.8 SIWZ, tylko wówczas 
gdy przed upływem terminu składania ofert uznany zostanie rachunek Zamawiającego. 

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt XIII.11 SIWZ. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie pkt XIII.10 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

14. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy 
i o ile uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty – 
złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu 
określającego status prawny wykonawcy i/lub pełnomocnictwa.  

15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

16.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

                                                             

1 Należy wpisać nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wpłacane wadium. 
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

XIV. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1) Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

2) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt XIV.1.1) SIWZ. 

3) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 
1) powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
zostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia 
na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie 
internetowej. 

2) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 

3) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazał SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej. Ogłoszenie o zmianie 
terminu składania ofert Zamawiający zamieści również w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty. 

1) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej 
z niniejszą SIWZ formie; 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 12 / 60 

 

2) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

3) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

4) oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy 
złożyć do formatu A4;  

5) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie; 

6) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu; 

7) wskazane jest aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone 
w jedną całość inną techniką; 

8) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Nie dotyczy to stron na których widnieje 
podpis właściwych osób; 

9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.  

2. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy; 

2) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt XV.2.1) będzie skuteczne jeżeli wykonawca: 

1) w pkt. 13 załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty, wskaże w sposób nie 
budzący wątpliwości informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, 

2) wykaże w uzasadnieniu, o którym mowa w pkt XVI.1.7), że informacje wskazane 
w pkt. 13 załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa; 

3) zaleca się aby wykonawca zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje, złożył 
w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. 

XVI. Zawartość oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz 
z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ) złożyć:  

1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1 SIWZ, 

2) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 SIWZ (o ile dotyczy), 
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3) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

4) dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty (np. odpis z właściwego rejestru 
np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej i pełnomocnictwo 
jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty), 

5) dokumenty i oświadczenia wymienione w XI niniejszej SIWZ (o ile dotyczy), 

6) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIII niniejszej SIWZ, 

7) uzasadnienie wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 13 załącznika nr 1 do SIWZ – wzór 
formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

XVII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 
ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  23/09/2019 r., do godz. 10:00 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy. 

3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy 
opisać następująco: 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) 
na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji 
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na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, 
doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” – sprawa nr: BA.WZP.26.46.2019 

 

Nie otwierać przed dniem: 23/09/2019 r., godz. 10:15 

XIX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą zostać złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć 
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 
(Sala Konferencyjna):  

w dniu  23/09/2019 r. o godz. 10:15 

XXI. Tryb otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
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Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena (C) 60% 60 punktów 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia (D) 

30% 30 punktów 

Termin udostępnienia (T) 10% 10 punktów 

2. Zasady oceny kryterium "Cena (C)” 

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów 
wynikającą z działania:  

Pi (C) =  • Max (C) 

gdzie: 

i – numer oferty 

Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena (C)"; 

Cmin - najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 

Ci - cena brutto oferty (z podatkiem VAT) „i” (oferty badanej);  

Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium "Cena (C)" 
– 60 punktów. 

3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)” 

W kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Zamawiający przyzna 

punkty na podstawie podanych przez Wykonawcę informacji - w punkcie 5 (tabeli) Formularza 
ofertowego sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Warunkiem 
przyznania punktów jest podanie przez wykonawcę wszystkich wymaganych w tabeli informacji. 

W niniejszym kryterium za wskazanie osoby lub osób, które: 

1) uczestniczyły w przygotowaniu elektronicznego systemu aukcyjnego, punkty przyznane 

zostaną w następujący sposób: 

 7 punktów – otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże, że jedna osoba wskazana 
w punkcie 5 Formularza ofertowego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert uczestniczyła w przygotowaniu elektronicznego systemu aukcyjnego, 
który został wykorzystany na potrzeby aukcji SMRA na częstotliwości radiowe; 

 15 punktów – otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże, że dwie osoby wskazane 
w punkcie 5 Formularza ofertowego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert uczestniczyły w przygotowaniu elektronicznego systemu aukcyjnego, 
który został wykorzystany na potrzeby aukcji SMRA na częstotliwości radiowe; 

2) doradzały i wykonywały asystę techniczną w trakcie prowadzonej aukcji SMRA na 
częstotliwości radiowe, punkty przyznane zostaną następujący sposób: 

iC

Cmin
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 7 punktów – otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże, że jedna osoba wskazana 
w punkcie 5 Formularza ofertowego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert doradzała i wykonywała asystę techniczną w trakcie prowadzonej 
aukcji SMRA na częstotliwości radiowe; 

 15 punktów – otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże, że dwie osoby wskazane 
w punkcie 5 Formularza ofertowego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert doradzały i wykonywały asystę techniczną w trakcie prowadzonej 
aukcji SMRA na częstotliwości radiowe. 

Za niewskazanie żadnej osoby, posiadającej doświadczenie, o którym mowa w punkt 1 i punkt 2, 
Zamawiający przyzna 0 punktów. 

Wykonawca może wskazać te same osoby posiadające doświadczenie określone w punkcie 1 
i punkcie 2 powyżej. 

Maksymalnie za kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
Zamawiający przyzna 30 punktów. 

4. Zasady oceny kryterium „Termin udostępnienia (T)” 

W kryterium Termin udostępnienia oferty Zamawiający przyzna punkty za zaoferowany termin 

udostępnienia Elektronicznego Systemu Aukcyjnego (ESA) spełniającego wymagania określone 

w Załączniku nr 1 do umowy „Szczegółowe wymagania dla Przedmiotu umowy” wskazane w Tabeli 

nr 1 w kolumnie „wersja wstępna” od daty podpisania umowy. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 10 punktów – otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje termin udostępnienia ESA 
do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

 7 punktów – otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje termin udostępnienia ESA 
od 6 do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

 4 punkty – otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje termin udostępnienia ESA 
od 11 do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

 2 punkty – otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje termin udostępnienia ESA 
od 16 do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

 0 punktów – otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje termin udostępnienia ESA 
równy maksymalnemu terminowi wymaganemu przez Zamawiającego – tj. 21 dni roboczych 
od daty podpisania umowy. 

Wykonawca oferuje termin udostępnienia ESA w punkcie 4 formularza ofertowego sporządzonego 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Brak wskazania w ofercie terminu udostępnienia ESA nie będzie stanowić przesłanki do odrzucenia 
oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji otrzyma odpowiednio 
0 punktów w kryterium „Termin udostępnienia”. 

Maksymalnie za kryterium Termin udostępnienia Zamawiający przyzna 10 punktów. 

5. Ocena punktowa oferty. 
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Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta 
oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego: 

∑Pi = Pi (C) + Pi (D) + Pi (T) 

gdzie: 

∑Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta 
za poszczególne kryteria oceny ofert, 

Pi (C) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie „Cena (C)”; 

Pi (D) – liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie „Doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)”. 

Pi (T) – liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie „Termin 
udostępnienia (T)”. 

6. Wybór oferty najkorzystniejszej. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za 
poszczególne kryteria oceny ofert. 

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Tryb badania i oceny ofert. 

1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku gdy w formularzu ofertowym wykonawca poda różne ceny ofertowe liczbą i słownie, 
Zamawiający przyjmie, że cenę ofertową stanowi niższa z podanych cen.  
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XXIV. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów 

oraz złożenia pełnomocnictw. 

1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie wykonawcę, który nie złożył 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

2. Stosownie do treści art. 26 ust. 3a ustawy Zamawiający wezwie wykonawcę, który nie złożył 
wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

XXV. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przesłanek określonych 
w art. 89 ust.1 i art. 90 ust. 3 ustawy. 

XXVI.  Informacja o wyborze oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone. Informacja o unieważnieniu postępowania. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalnosci wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt XXVI.1.1) i pkt XXVI.1.4) SIWZ na 
stronie internetowej. 

XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie 
Wykonawcy. 
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2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w punkcie XXVII. pkt 1 powyżej. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 310).  

4. Poręczenia, o których mowa powyżej powinny być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza 
poręczenia subsydiarnego. Spory pomiędzy Zamawiającym a wystawcą gwarancji/ poręczenia 
wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy. 

9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy. 

XXVIII. Informacje o niezbędnych formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze 

najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy: 

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego 
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę 
wykonawców, w której wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów 
z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 
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XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy: 

2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy) przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 
dlatego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy na wniesienie odwołania: 

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub SIWZ na stronie internetowej, 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XXIX.5.1) i XXIX.5.2) wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, 

 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy. 
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7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XXX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, 

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: adres e-mail: 
iod@uke.gov.pl ; telefon: 22 53 49 241, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na 
potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na 
rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo 
i dedykowaną asystę techniczną” – numer postępowania: BA.WZP.26.46.2019, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany decyzje, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

XXXI. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z wykonawcami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Jacek Gola – 
telefon:  (+48) 22 53 49 233, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

 

        Zamawiający 

Dyrektor Generalny 

 

                                                                  

 Mariusz Czyżak 

Dokument podpisany elektronicznie 

                                                             

2Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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Załączniki do niniejszej SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty  

2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; 

3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; 

5. Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych; 

6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami; 

7. Załącznik nr 7 – wzór umowy z załącznikiem.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty. 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.46.2019 

WYKONAWCA(Y): 

 

…………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP, REGON, telefon, 
adres e-mail) 3 

ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego na: 

„Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, 

przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” 
 – sprawa numer: BA.WZP.26.46.2019 

Oświadczam(y), że: 

1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ; 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej modyfikacji; 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości (obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia 
opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ - wzorze umowy z załącznikami) zamówienia wynosi brutto 
(wraz z podatkiem VAT) /netto4………………………………………………………………………………. PLN; 

4) zgodnie z pkt. XXII.4 SIWZ oferuję(emy) udostępnienie Elektronicznego Systemu Aukcyjnego 
(ESA) spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do umowy „Szczegółowe 
wymagania dla Przedmiotu umowy” wskazane w Tabeli nr 1 w kolumnie „wersja wstępna” w 
terminie ………5 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

5) zgodnie z pkt. XXII.3 SIWZ wskazujemy osoby, które będą realizowały zamówienie oraz 
podajemy informacje dotyczące doświadczenia tych osób wypełniając poniższe tabele: 

 dotyczy punktu XXII.3.1) SIWZ:  

                                                             

3 Wypełnia Wykonawca.  

4 Wykonawca skreśla niewłaściwe. Wykonawca podaje cenę netto jeżeli składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje 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, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 

5 Wykonawca wpisuje oferowaną liczbę dni 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 25 / 60 

 

Lp. 
Imię i 

nazwisko6 
Wymagane 

doświadczenie 

Nazwa systemu 
aukcyjnego 

przygotowywanego 
przez wskazaną osobą 

oraz producent systemu 

Okres 
przygotowywania 

przez wskazaną 
osobę systemu 

tj. data rozpoczęcia 
i zakończenia 

przygotowywania 
systemu 

Nazwa aukcji, 
w której 

przygotowywany 
przez wskazaną osobę 

system został użyty 
oraz nazwa podmiotu 
prowadzącego aukcję 

Opis czynności 
wykonywanych 
przez wskazaną 
osobę podczas 

przygotowywania 
systemu 

1.1 

 Posiada 
doświadczenie w 
przygotowaniu 
elektronicznego 
systemu 
aukcyjnego 

    

1.2 

 Posiada 
doświadczenie w 
przygotowaniu 
elektronicznego 
systemu 
aukcyjnego 

    

 dotyczy punktu XXII.3.2) SIWZ:  

Lp. 
Imię i 

nazwisko7 
Wymagane doświadczenie 

Okres wykonywania przez 
wskazaną osobę doradztwa oraz 

asysty technicznej w trakcie 
prowadzonej aukcji SMRA na 

częstotliwości radiowe, tj. data 
rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywania tych czynności 

Nazwa aukcji, w 
której wskazana 

osoba doradzała oraz 
wykonywała asystę 

techniczną oraz 
nazwa podmiotu 

prowadzącego aukcję 

Opis czynności 
wykonywanych 
przez wskazaną 

osobę 
Podczas 

wykonywania 
doradztwa oraz 

asysty technicznej 

2.1 

 Posiada doświadczenie w 
doradzaniu i wykonywaniu asysty 
technicznej w trakcie prowadzonej 
aukcji SMRA na częstotliwości 
radiowe  

   

2.2 

 Posiada doświadczenie w 
doradzaniu i wykonywaniu asysty 
technicznej w trakcie prowadzonej 
aukcji SMRA na częstotliwości 
radiowe 

   

6) na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie będzie8 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług;  

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 
u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego9 
Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług 

  

  

                                                             

6 Wszystkie niewypełnione kolumny tabeli wypełnia wykonawca w przypadku gdy dysponuje osobą lub osobami posiadającymi określone 
przez Zamawiającego doświadczenie 

7 Wszystkie niewypełnione kolumny tabeli wypełnia wykonawca w przypadku gdy dysponuje osobą lub osobami posiadającymi określone 
przez Zamawiającego doświadczenie 

8 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 

9 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
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 7) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ; 

8) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SIWZ; 

9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 7 do SIWZ, 

10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej 
w Załączniku nr 7 do SIWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną 
wskazane przez Zamawiającego; 

11) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej10; 

12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 
zamówienia; 

13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oświadczam(y), że wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą 
składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt XVI.8) SIWZ 11: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą) 

od do 

1)    

2)    

14) następujące części niniejszego zamówienia powierzę(amy) podwykonawcom12, 

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

15) oświadczam(y), że jesteśmy/nie jesteśmy 13 mikroprzedsiębiorstwem /małym /średnim 
przedsiębiorstwem; 

16) oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO 14  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu; 

                                                             

10 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 

11 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 

12 Wykonawca skreśla niepotrzebne 

13 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które 
nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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 17) wniesione wadium Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na rachunek 
nr …………………………………………….……..………………………… prowadzony przez 
……………………………..……..15 

18) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

Imię i nazwisko:  

Nazwa Wykonawcy:  

Adres:  

 

Telefon:  

Faks:  

Adres e-mail:  

 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

                                                             

15 Informacje podaje Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania. 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.46.2019 

WYKONAWCA(Y): 

 

…………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udostępnienie elektronicznego 
systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń 
z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” – sprawa numer BA.WZP.26.46.2019, 
oświadczam, co następuje: 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do wskazanego powyżej Wykonawcy podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

3) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się wskazany 
powyżej Wykonawca w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… (podać 
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 pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  

NR SPRAWY: BA.WZP.26.46.2019 

WYKONAWCA(Y): 

 

…………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udostępnienie elektronicznego 
systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń 
z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” – sprawa numer BA.WZP.26.46.2019, 
oświadczam, co następuje: 

1) Oświadczam, że wskazany/i powyżej Wykonawca/y spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

2) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w pkt ……….. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać 
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………….……………………………………...…………………………………
……………………………………………………… w następującym zakresie: ………………………………………………. 
………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 
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 3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 32 / 60 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.46.2019 

WYKONAWCA(Y): 

 

…………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu na „Udostępnienie 
elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie 
szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” – sprawa numer 
BA.WZP.26.46.2019, oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca: 

1) należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w skład której wchodą niżej wymienione podmioty16: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

   

   

2) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych17. 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty.

                                                             

16 Wykonawca skreśla niewłaściwe 

17 Wykonawca skreśla niewłaściwe 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych. 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.46.2019 

WYKONAWCA(Y): 

 

…………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do treści pkt VI) SIWZ wykonaliśmy: 

Lp. 
Wykonawca usługi  

(nazwa, adres) 
Wartość brutto usługi 

(z podatkiem VAT w PLN) 

Opis przedmiotu usługi 
(potwierdzający spełnianie warunku udziału 
w postępowaniu, określonego w pkt VI.3.a) 

SIWZ) 

Data wykonywania usługi 

Odbiorca usługi 
(nazwa, adres) Początek 

dzień/miesiąc/rok 

Koniec 

dzień/miesiąc/rok 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       
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3.       

 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Wykaz musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), 
lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.46.2019 

WYKONAWCA(Y): 

 

…………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

dysponujemy opisanym poniżej w tabeli elektronicznym systemem aukcyjnym: 

Lp. 
Nazwa i opis systemu  

(potwierdzający spełnianie warunku udziału 
w postępowaniu, określonego w pkt VI.3.b) SIWZ) 

Producent systemu 
Informacje o podstawie do dysponowania 

wskazanym systemem 

    

 

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

 

 …………………………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 

UMOWA NR ............................. 

zawarta w dniu ............................... 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa, NIP 527-23-67-496,  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy ul. ………………..………., 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Wydział........................ w...................................... pod numerem wpisu …………………….., 
NIP....................................................., kapitał zakładowy w wysokości ……………………..…, posiadającą 
kapitał zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości …………………….18,  

reprezentowaną przez: 

……………………………………… - …………………………….………………… 

......................................... -..................................................., 

uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr 
………………., / uprawionym/i do reprezentacji na podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień 
zawarcia niniejszej Umowy pełnomocnictwa nr …… z dnia …………….., udzielonego przez osoby 
uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru 
Sądowego nr ……………….19, 

zwaną dalej „Wykonawcą20”. 

  

                                                             

18 Dane dotyczące kapitału zakładowego tylko w przypadku spółek kapitałowych; dane dotyczące opłacenia w części kapitału zakładowego 
wypełnić tylko w przypadku spółki akcyjnej; 

19 Do wyboru w zależności od tego, czy Wykonawca działać będzie w umowie sam czy też przez pełnomocnika / pełnomocników. 

20 W przypadku wyboru podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, należy oznaczyć każdy z tych 
podmiotów odrębnie, z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia umowy; Zamawiający może 
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. w przypadku 
dwóch lub większej ilości podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy złożyli wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu 
niniejszej Umowy należy rozumieć wszystkie te podmioty razem wzięte.  
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o następującej treści: 

Definicje: 

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Umowie dużą literą, Strony nadają im znaczenie wskazane 
w definicjach: 

Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

ESA – Elektroniczny system aukcyjny udostępniony przez Wykonawcę na potrzeby przeprowadzenia 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 
3,6 GHz, spełniającego wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne określone w załączniku nr 1 do 
umowy; 

Oferta Wykonawcy dalej Oferta Wykonawcy lub Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udostępnienie 
elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie 
szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną” – numer sprawy 
BA.WZP.26.46.2019; 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na 
potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje 
częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną 
asystę techniczną” – numer sprawy BA.WZP.26.46.2019; 

Umowa – niniejsza Umowa, zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) 
na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na 
rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo 
i dedykowaną asystę techniczną” pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi 
załącznikami – numer sprawy BA.WZP.26.46.2019.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie ogłoszenia przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w wyniku którego za 
najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania za wynagrodzeniem na 
rzecz Zamawiającego w szczególności następujących usług: 

1) dostosowanie oraz udostępnienie za pośrednictwem Internetu elektronicznego systemu 
aukcyjnego, na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, spełniającego wymagania funkcjonalne 
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i niefunkcjonalne określone w Szczegółowych wymaganiach dla Przedmiotu Umowy 
stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy; 

2) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej ESA; 

3) przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA dla grupy do 10 osób – pracowników UKE,  

4) asysta w trakcie aukcji próbnej przeprowadzanej z użyciem ESA; 

5) doradztwo w zakresie konfiguracji ESA i mechanizmów aukcyjnych; 

6) określenie minimalnych wymagań sprzętowych dla urządzeń uczestników aukcji oraz 
minimalnych wymagań w zakresie łączności; 

7) zapewnienie maksymalnie przez okres 6 miesięcy dedykowanego wsparcia technicznego dla 
Zamawiającego w czasie trwania aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. 

§ 3 

Harmonogram i miejsce realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, uzgodnienia w trybie roboczym i przekazania 
Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy, uwzględniającego 
terminy określone w niniejszym paragrafie, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia 
Umowy. Harmonogram uwzględniać musi terminy realizacji wszystkich czynności, do których 
wykonania jest zobowiązany Wykonawca w ramach Umowy. 

2. Zmiana harmonogramu może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający 
może w każdym czasie jednostronnie dokonać zmiany harmonogramu, informując o tej zmianie 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu ESA spełniający wymagania określone w Załączniku nr 1 
do Umowy w Tabeli nr 1 w kolumnie „wersja wstępna” oraz udzieli licencji, o której mowa w § 4 
ust. 5 w terminie ……………………dni 21 od daty zawarcia Umowy tj. do dnia ……………………………….. 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu ESA spełniający wymagania określone w Załączniku nr 1 
do Umowy w Tabeli nr 1 w kolumnie „wersja podstawowa” w terminie do dnia 16 grudnia 
2019 r. 

4. Okresy świadczenia wsparcia technicznego, o którym mowa w § 9 Umowy, ustalone zostaną 
przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę każdorazowo z wyprzedzeniem co 
najmniej dwudniowym o konieczności rozpoczęcia lub zakończenia wsparcia technicznego. 

5. Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy określi minimalne wymagania sprzętowe 
dla urządzeń uczestników aukcji oraz minimalne wymagania w zakresie łączności. 

6. Miejscem realizacji usług będących Przedmiotem Umowy jest siedziba Zamawiającego – 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie w Umowie wskazanych 
(w szczególności praca zdalna, konsultacje świadczone telefoniczne lub drogą elektroniczną). 

§ 4 

Udostępnienie ESA 

1. W ramach realizacji usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
udostępnienia ESA spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić ESA Zamawiającemu wraz z niezbędną infrastrukturą 
teleinformatyczną, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Prezesa UKE aukcji na 

                                                             

21 Zamawiający wpisze liczbę dni zaoferowaną przez Wykonawcę w pkt 4 formularza ofertowego. 
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rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, tj. od dnia określonego w § 3 ust. 3 Umowy do dnia 
30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 Umowy.  

3. Zamawiający wymaga, aby ESA dostosowany został do wymagań wynikających z powszechnie 
obowiązującego prawa i dokumentacji aukcyjnej wraz z wyjaśnieniami jej treści. 

4. Wykonawca dokona w ESA, w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w § 3 
ust. 1 Umowy, stosownych modyfikacji, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej aukcji 
próbnej zidentyfikowana zostanie konieczność dokonania niezbędnych poprawek. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie ESA, 
w szczególności na poniższych polach eksploatacji: 

1) stosowania i wykorzystywania ESA w prowadzonej przez Zamawiającego działalności, 
tj. w celu przeprowadzenia przez Prezesa UKE aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 
3,6 GHz;  

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu; 

3) uruchamiania, wyświetlania, uzyskiwania dostępu do ESA; 

4) korzystania z ESA przez uczestników aukcji – podmiotów zewnętrznych biorących udział 
w aukcji przeprowadzanej przez Prezesa UKE, o której mowa w pkt 1 powyżej. 

6. Udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego obejmuje również wykorzystywanie zmodyfikowanej 
wersji ESA, w związku z dostosowaniem tego systemu do dokumentacji aukcyjnej dla aukcji, 
o której mowa w § 2 pkt 1 Umowy, do wyników postępowania konsultacyjnego oraz wniosków 
wynikających z przeprowadzonej aukcji próbnej. 

§ 5  

Dokumentacja użytkowa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 
użytkowej ESA, o której mowa w § 2 pkt 2 Umowy.  

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przygotowana w dwóch wersjach – jako 
podręcznik uczestnika aukcji i jako podręcznik administratora aukcji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji przed przeprowadzeniem aukcji 
próbnej. W przypadku wprowadzenia zmian w ESA po przeprowadzeniu aukcji próbnej, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną dokumentację użytkową ESA w terminie 
określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim w formie dokumentów elektronicznych 
w formacie PDF, dostarczonych drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym 
(np. CD/DVD). 

5. Z chwilą dokonania odbioru przez Zamawiającego dokumentacji użytkowej ESA, choćby 
w postaci nieukończonej, majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) przechodzą w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego. Wykonawca przenosi 
prawa do: 

1) utrwalania i zwielokrotniania, w szczególności wytwarzania dowolną techniką jego 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa utworu w oryginale, jego 
egzemplarzy bądź kopii cyfrowych;  
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3) udostępniania publicznie, w tym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) dokonywania, rozpowszechniania i wykorzystywania opracowań, w tym wszelkich 
modyfikacji, zmian i ulepszeń utworu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich 
czynności przez inne osoby w pełnym zakresie. 

6. Przeniesienie praw autorskich z Wykonawcy na Zamawiającego obejmuje jego prawo do 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów zawartych 
w dokumentacji użytkowej ESA, w tym na wykonywanie, rozpowszechnianie i korzystanie 
z opracowań tych utworów, na wszystkich polach eksploatacji określonych w poprzednim 
ustępie.  

7. Przekazanie dokumentacji użytkowej ESA Zamawiającemu rozumiane jest zarówno jako fizyczne 
wydanie poszczególnych egzemplarzy materiałów użytkowych ESA, jak też każde inne 
udostępnienie ich na rzecz Zamawiającego, w szczególności poprzez przekazanie lub 
umożliwienie pobrania w systemach informatycznych. 

§ 6 

Szkolenia 

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w wymiarze 16 godzin dla grupy do 10 osób – pracowników 
Zamawiającego, dotyczące administrowania i użytkowania ESA. 

2. Szkolenie powinno mieć formę krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz warsztatów 
z wykorzystaniem ESA.  

3. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim lub języku angielskim. W przypadku, gdy 
szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, Zamawiający zapewni tłumaczenie na język 
polski w tym zakresie. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan szkolenia, uwzględniający terminy 
wskazane w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

5. Na co najmniej 3 dni przed terminem przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe mogą być 
wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie na potrzeby własne związane 
z przeprowadzeniem aukcji. 

6. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Giełdowej 7/9 
w Warszawie w terminie wskazanym w harmonogramie.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia, 
wyposażonych w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet 
oraz sprzętu audiowizualnego. 

8. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, o których mowa w ust. 5, 
a w szczególności:  

1) program merytoryczny szkolenia,  

2) materiały szkoleniowe, 

3) prezentacje multimedialne z przeprowadzonych wykładów,  

stanowią przedmiot przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych. 

9. Na mocy Umowy Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego prawo własności 
egzemplarzy utworów przekazanych Zamawiającemu, objętych jego prawami autorskimi:  
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1) program merytoryczny szkolenia, 

2) materiały szkoleniowe, 

3) prezentacje multimedialne z przeprowadzonych wykładów. 

10. Umowa nie przenosi na Zamawiającego jakichkolwiek praw autorskich przysługujących 
Wykonawcy względem materiałów szkoleniowych. Na mocy Umowy Wykonawca udziela 
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy, 
nieprzenoszalnej niewyłącznej licencji na korzystanie z programu merytorycznego szkolenia, 
materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych z przeprowadzonych wykładów, 
w zakresie używania przekazanych wydrukowanych slajdów prezentacji multimedialnych oraz 
ich kopii wykonanych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia, w tym również w wersji 
elektronicznej oraz pozostałych materiałów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu na 
potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa UKE aukcji. 

§ 7 

Asysta podczas aukcji próbnej 

1.  Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 pkt 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia asysty podczas aukcji próbnej przeprowadzanej za pomocą ESA. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia asysty w zakresie: 

1) przeprowadzanych przez pracowników Zamawiającego szkoleń dotyczących użytkowania 
ESA w wymiarze 8 godzin;  

2) warsztatów przeprowadzanych za pośrednictwem ESA w wymiarze 8 godzin;  

dla ok. 30 przedstawicieli podmiotów wskazanych przez Zamawiającego. 

3.  Asysta będzie prowadzona w języku polskim lub języku angielskim. Zamawiający zapewni 
tłumaczenia z języka angielskiego na język polski. 

4.  Szkolenie w ramach aukcji próbnej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Umowy powyżej, zostanie 
przeprowadzone w Warszawie. Zamawiający zapewni sale szkoleniowe, wyposażone 
w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet oraz sprzętu 
audiowizualnego. 

5.  Warsztaty w ramach aukcji próbnej, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, zostaną 
przeprowadzone zdalnie. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych, 
wyposażonych w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet 
oraz sprzętu audiowizualnego dla pracowników Zamawiającego.  

§ 8 

Konsultacje 

1. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 pkt 5 Umowy, Wykonawca będzie świadczył usługi 
doradcze w postaci konsultacji. Konsultacje będą udzielane w okresie realizacji Przedmiotu 
Umowy, w następujących formach: 

1) elektronicznej (e-mail) – Wykonawca udziela odpowiedzi na zapytania przesłane drogą 
elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania 
zapytania, lub w terminie wskazanym w szczegółowych uzgodnieniach z Zamawiającym 
prowadzonych w formie pisemnej lub elektronicznej; 

2) pisemnej (faks, poczta) - Wykonawca udziela odpowiedzi na zapytania przesłane faksem 
lub pocztą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania 
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zapytania lub w terminie wskazanym w szczegółowych uzgodnieniach z Zamawiającym 
prowadzonych w formie pisemnej lub elektronicznej; 

3) telefonicznej – Wykonawca potwierdza w formie pisemnej stanowisko wyrażone podczas 
konsultacji telefonicznej najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym udzielono 
konsultacji lub w terminie wskazanym w szczegółowych uzgodnieniach z Zamawiającym 
prowadzonych w formie pisemnej lub elektronicznej; 

4) spotkania w siedzibie Zamawiającego (do 2 spotkań po 8 godzin) - stanowisko Wykonawcy 
przedstawione podczas spotkania zostanie potwierdzone protokołem ze spotkania. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający wymagał będzie spotkania w siedzibie Zamawiającego, 
powiadomi o tym Wykonawcę na co najmniej 3 dni robocze przed wymaganym terminem 
spotkania w siedzibie Zamawiającego. 

3. Konsultacje udzielane będą w języku polskim lub języku angielskim. W przypadku konsultacji 
w języku angielskim Zamawiający zapewnieni tłumaczenia na język polski w tym zakresie. 

§ 9 

Wsparcie techniczne 

1. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 pkt 7 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia bezpośredniego wsparcia technicznego dla Zamawiającego polegającego na 
zapewnieniu:  

1) niezakłóconego kontaktu z ekspertem technicznym za pośrednictwem telefonu i poczty 
elektronicznej; 

2) obecności eksperta technicznego w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 
maksymalnie7 dni, w szczególności podczas prowadzenia aukcji próbnej oraz II etapu 
aukcji. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający wymagał będzie obecności eksperta w siedzibie Zamawiającego, 
powiadomi o tym Wykonawcę na co najmniej 3 dni robocze przed wymaganym terminem 
obecności eksperta technicznego w siedzibie Zamawiającego.  

3. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpośredni kontakt 
i natychmiastową pomoc tj. dyżur eksperta technicznego odpowiedzialnego za nadzór nad 
poprawną pracą ESA oraz obsługę sytuacji awaryjnych w trakcie aukcji próbnej i dni aukcyjnych 
w II etapie aukcji w godzinach od 9:00 do 19:00 czasu polskiego. 

4. W przypadku przerwania II etapu aukcji w wyniku wystąpienia awarii ESA, awarii łączności lub 
awarii sprzętowej zaistniałej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
czynności (usunięcia awarii) zmierzających do wznowienia aukcji w ESA w ciągu 60 minut od 
przerwania II etapu aukcji. 

5. Wsparcie techniczne udzielane będzie w języku polskim lub języku angielskim. W przypadku 
wsparcia w języku angielskim Zamawiający zapewni tłumaczenia na język polski w tym zakresie. 

§ 10 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania najwyższej staranności przy podejmowaniu wszelkich czynności związanych 
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy; 

2) ścisłej współpracy z Zamawiającym celem prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; 
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3) natychmiastowego informowania Zamawiającego w przypadku, gdy realizacja Przedmiotu 
Umowy nie będzie mogła być realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem lub nie 
będzie mogła być wykonana w całości lub w części z podaniem powodów takiego stanu 
faktycznego; 

4) wskazywania alternatywnych rozwiązań w przypadku powstania stanu faktycznego 
wskazanego w punkcie 3 powyżej, celem wykonania Przedmiotu Umowy; 

5) wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz podejmowania innych działań 
celem jej prawidłowej realizacji; 

6) przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach 
prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji niejawnych. 
W związku z powyższym Wykonawca odbierze stosowne oświadczenia od swoich 
pracowników uczestniczących w realizacji Umowy; 

7) zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. W terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu: 

1) raporty, w formie umożliwiającej ich przeglądanie i drukowanie, przez okres 10 lat od 
zakończenia aukcji, 

2) logi ESA dotyczące aktywności wszystkich użytkowników systemu aukcyjnego 
(uczestników aukcji, administratorów Zamawiającego i Wykonawcy) oraz logi transakcji 
„merytorycznych” systemu aukcyjnego w formie umożliwiającej ich przeglądanie 
i drukowanie, przez okres 10 lat od zakończenia aukcji, 

3) inne dane istotne z punktu widzenia przebiegu aukcji, w formie umożliwiającej ich 
przeglądanie i drukowanie, przez okres 10 lat od zakończenia aukcji. 

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, muszą zostać przekazane 
w formie umożliwiającej bezproblemowy odczyt danych przez Zamawiającego. Przekazane dane 
i informacje nie mogą również stwarzać problemów interpretacyjnych w zakresie 
przeprowadzonej aukcji i np. w przypadku zbiorów CSV, TXT do dokumentacji musi być 
dołączony opis struktury plików i danych. 

§ 11 

Komunikacja między Stronami 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących Umowy, sprawowania nadzoru nad jej realizacją, przekazywania informacji 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru, o których 
mowa w § 12 Umowy, są: 

1) ..................................................  

2) ……………………………………………..… 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Przedmiotu Umowy oraz do podpisania 
protokołów odbioru, o których mowa w § 12 Umowy, Wykonawca wyznacza 
......................................................  
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3. Wsparcie techniczne ze strony Wykonawcy realizować będą następujące osoby 22: 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………… 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 - 2 niniejszego ustępu, nie wymaga zmiany Umowy 
i zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 
Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób, do wykonywania czynności określonych 
w ust. 1-2 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane w ust. 3 nie będą podlegały zmianom, 
z zastrzeżeniem wypadków losowych (np. choroba), rozwiązania stosunku cywilnoprawnego 
z danym członkiem personelu Wykonawcy, lub innych okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. W przypadku konieczności dokonania zmiany w personelu 
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowego kandydata przedstawiając opis 
jego doświadczenia, nie gorszego niż osoby zastępowanej. Zamawiający dokona akceptacji lub 
odrzuci nowego kandydata. W przypadku odrzucenia kandydata przez Zamawiającego, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu innego kandydata. Zmiana personelu Wykonawcy nie 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonywania zadań przez osoby wskazane w ust. 2 Zamawiający ma 
prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym pisemnym wnioskiem o odsunięcie takiej 
osoby od realizacji Umowy. Odsunięcie takie nastąpi nie później niż w terminie 5 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania wniosku. Po odsunięciu danej osoby od realizacji 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni kalendarzowych przedstawić 
nowego kandydata na członka personelu posiadającego doświadczenia nie gorsze niż osoby 
odsuniętej od realizacji Umowy. 

§ 12 

Protokół odbioru 

1. Wykonanie usług, o których mowa w § 2 pkt 1 – 6 Umowy, zostanie potwierdzone spisanym 
przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru.  

2. Prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę usług, o których w § 2 pkt 7 Umowy, zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

3. Każdorazowo odbiór, o którym mowa w niniejszym paragrafie nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 4, 
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonania odpowiedniej części Przedmiotu 
Umowy i będzie polegał na stwierdzeniu zgodności realizacji Umowy z jej treścią oraz 
harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Jeżeli podczas dokonywania odbioru Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał lub nie 
wykonał należycie którejkolwiek z usług będącej Przedmiotem Umowy, uczyni o tym ustaleniu 
uwagę do protokołu i wstrzyma się z odbiorem do czasu wykonania lub należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając Wykonawcy termin na jego wykonanie lub 
uzupełnienie, nie krótszy niż 5 dni roboczych.  

§ 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

                                                             

22 Zamawiający wpisze osoby wskazane przez Wykonawcę w pkt 5 Formularza ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże 
takich osób w formularzu ofertowym Zamawiający wpisze inne osoby wskazane przez Wykonawcę. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 45 / 60 

 

1.  Pod warunkiem należytego i terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie w kwocie 
brutto (z podatkiem VAT) nie większej niż ........................ zł (słownie złotych: 
.....................................................................)23. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących 
częściach:  

1) kwota ……………………… zł tj. 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za wykonanie 
Przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1 do 6 Umowy; 

2) kwota ………………………zł tj. 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 za wykonanie 
Przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 7 Umowy.  

2.  Kwota wskazana w ust. 1 pkt 2 stanowi wynagrodzenie za 6-miesięczny okres świadczenia usług, 
o których mowa w § 2 pkt 7 Umowy. Wynagrodzenie to ulegnie zmniejszeniu w przypadku gdy 
okres świadczenia usług, o których mowa w § 2 pkt 7 Umowy będzie krótszy niż 6 miesięcy, 
w takiej proporcji w jakiej nastąpi skrócenie okresu świadczenia usług przez Zamawiającego na 
podstawie § 3 ust. 4 Umowy. Z tytułu ustalenia krótszego okresu świadczenia usług nie 
przysługuje Wykonawcy odszkodowanie lub jakiekolwiek roszczenie o wypłatę wynagrodzenia 
w pełnej kwocie, o której mowa w ust 1 pkt 2. 

3.  Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacji Umowy. 

4.  Wykonawca każdorazowo wystawi i przekaże Zamawiającemu fakturę VAT, po wykonaniu części 
Przedmiotu Umowy określonej w ust. 1, potwierdzonym podpisaniem stosownego protokołu 
odbioru. 

5.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………………………………… w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego 
przez strony protokołu odbioru. 

§ 14  

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 10% ceny z VAT podanej w ofercie Wykonawcy, gwarantujące zgodne z Umową 
wykonanie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy. Zabezpieczenie zostało 
wniesione w formie  .... …………….. i wynosi: …….. ...................................................... …….. zł 
(słownie złotych: .......... ). Zabezpieczenie posiada ważność od daty zawarcia Umowy do dnia 
.............. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w terminie 30 dni od dnia po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane.  

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 

1) pomniejszone o ewentualne potrącenia związane z nieprawidłowym wykonaniem 

                                                             

23 W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów § 13 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie: Pod warunkiem należytego i 
terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 
określone w ofercie w kwocie netto (bez podatku VAT) nie większej niż ........................ zł (słownie złotych: …………………….). Umowa 
zrealizowana zostanie w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Należny w Polsce podatek VAT zostanie obliczony i 
zapłacony przez Zamawiającego. 
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postanowień Umowy; 

2) wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych 
w przypadku: 

1) niedotrzymania któregokolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy - kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 

2) niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy – kwotę 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy – za każdy 
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;  

3) nieprzeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub przeprowadzenia 
go w niepełnym wymiarze – kwotę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

4) niezapewnienia asysty, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy lub zapewnienia jej 
w niepełnym wymiarze - kwotę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek; 

5) niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3 – kwotę 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy – za 
każdy dzień roboczy opóźnienia; 

6) za każdy stwierdzony w okresie, w którym nie jest prowadzony II etap aukcji, brak dostępu 
Zamawiającego do ESA, trwający dłużej niż 12 godzin – kwotę w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

7) niezapewnienia obecności eksperta zgodnie z w § 9 ust. 2 Umowy lub niezapewnienia 
obecności Wykonawcy na spotkaniu, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, kwotę 
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 Umowy – za 
każdy stwierdzony przypadek; 

8) niezapewnienia wsparcia technicznego w czasie i w sposób określony w w § 9 ust. 3 
Umowy kwotę w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 
Umowy – za każdy stwierdzony przypadek; 

9) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 9 ust. 4 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 Umowy – za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia; 

10) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
kwotę w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 
Umowy; 

11) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kwotę 
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w niniejszej 
Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145 z późn. zm.). 
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3. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie Umowy wynosi 
100% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o którym mowa w § 14 Umowy. 

§ 16 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i żądania od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy w przypadku zaistnienia którejkolwiek 
z poniższych okoliczności: 

1) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 

2) nieudostępnienia przez Wykonawcę ESA i nieudzielenia licencji, zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w § 4 Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Umowy; 

3) niezapewnienia asysty podczas aukcji próbnej, o której mowa w § 7 Umowy, 
w którymkolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy lub niezapewnienia jej w pełnym zakresie; 

4) niezapewnienia wsparcia technicznego, o którym mowa w § 9 w którymkolwiek 
z terminów wskazanych w § 9 ust. 1 lub § 9 ust. 4 Umowy.  

2.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy i żądania kar umownych przysługuje Zamawiającemu 
każdorazowo w terminie 60 dni od daty zaistnienia którejkolwiek z okoliczności dających 
uprawnienie do odstąpienia, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

3.  W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania wynikające z Umowy w sposób 
niezgodny z postanowieniami Umowy lub naruszający interes Zamawiającego, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Umowy, wyznaczając mu w tym celu 
termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy i żądania kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 
pkt 10 Umowy. 

4.  W przypadku gdy dana okoliczność, naruszenie lub zdarzenie, dawałoby Zamawiającemu 
uprawnienie do naliczenia Wykonawcy więcej niż jednej kary umownej, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy tylko jedną karę umowną – tę, która będzie przedstawiała wartość wyższą.  

5.  Odstąpienie od Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiającego do wystąpienia 
przeciwko Wykonawcy z roszczeniami o zapłatę zastrzeżonych w umowie kar umownych, jeżeli 
roszczenia te opierają się na zdarzeniu mającym miejsce przed złożeniem oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
Wykonawcy przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 17 

Zmiany Umowy 

1. W przypadku gdy procedura przeprowadzenia aukcji przez Prezesa UKE będzie trwała dłużej 
aniżeli okres na jaki została zawarta Umowa, Wykonawca udostępni ESA Zamawiającemu wraz 
z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną, udzieli stosownej licencji na korzystanie z ESA oraz 
będzie świadczył wsparcie techniczne maksymalnie przez okres dodatkowego miesiąca od dnia 
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30 czerwca 2020 r. Za dodatkowy okres świadczenia usług, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia ani 
o odszkodowanie z tego tytułu.  

2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących 
przypadkach: 

1) nazwy Stron Umowy, danych Strony, jeżeli nastąpi zmiana w dokumentacjach 
rejestrowych; 

2) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w trakcie obowiązywania Umowy 
w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; 

3) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby Umowy 
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego 
Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły 
uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę 
wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar 
i inne klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 
nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub łączności; 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony. 

§ 18 

Dane adresowe 

1. Wszystkie pisemne powiadomienia między Stronami będą kierowane na następujące adresy: 

Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa 

tel. ……………., e-mail ……………………. 

Wykonawca: .......................................................... 

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

tel. ……………., e-mail ……………………. 

2.  Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z Umową będą przez Strony bądź doręczane 
bezpośrednio do rąk drugiej Strony, bądź wysyłane listem poleconym. 

3.  Strony dopuszczają możliwość wysyłania pism i zawiadomień kierowanych do drugiej Strony za 
poczty elektronicznej. W takim przypadku wymagane jest potwierdzenie prawidłowości 
dostarczenia pisma pod numerem telefonu podanym w ust. 1, a następnie doręczenie pisma 
w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za dzień otrzymania przez Stronę pisma uważa się dzień 
wysłania go pocztą elektroniczną. 

5.  Do doręczania oświadczeń obejmujących ewentualne odstąpienie od Umowy nie mają 
zastosowania postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 49 / 60 

 

6.  Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych 
w ust. 1. w przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na 
adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż wskazał 
to w ofercie przetargowej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. 

4. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z poźn. zm.), ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Szczegółowe wymagania dla Przedmiotu Umowy 

2) Umowa o poufności. 

ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowe wymagania dla Przedmiotu umowy – świadczenie usług obejmujących udostępnienie elektronicznego systemu 
aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, 
przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną. 

Tabela 1. Wymagania Zamawiającego w zakresie ESA 

Wymagania Zamawiającego w zakresie ESA 
wersja 

wstępna 
wersja 

podstawowa 

Wymagania funkcjonalne 

1. ESA ma umożliwić zdefiniowanie 4 bloków częstotliwości, będących przedmiotem aukcji SMRA. TAK TAK 

2.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie ograniczenia związanego z możliwością uzyskania poszczególnych rezerwacji częstotliwości (spectrum cap) – 
maksymalnie 1 rezerwacja dla 1 uczestnika aukcji. 

TAK TAK 

3.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie użytkowników ESA będących uczestnikami aukcji, poprzez wskazanie nazwy uczestnika aukcji. TAK TAK 

4.  ESA ma umożliwić nadanie uczestnikom aukcji zanonimizowanej nazwy na czas trwania II etapu aukcji. TAK TAK 

5.  ESA ma umożliwić nadanie użytkownikom uprawnień do korzystania z ESA zgodnie z przyjętym schematem uwierzytelniania (login, hasło, 
matryca kodów). 

NIE TAK 

6.  ESA ma umożliwić nadanie użytkownikom odpowiednich uprawnień (np.: wykonanie, odczytywanie, brak dostępu) do poszczególnych 
podsystemów, funkcji, czynności i danych. 

TAK TAK 

7.  ESA ma umożliwić przeprowadzenie aukcji podzielonej na rundy. TAK TAK 

8.  ESA ma umożliwić podzielenie każdej z rund na trzy etapy (etap sprawozdawczy, składania ofert i obliczeń). TAK TAK 

9.  ESA ma automatycznie numerować rundy. TAK TAK 

10.  ESA ma informować uczestników aukcji o numerze bieżącej rundy. TAK TAK 
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11.  ESA ma informować uczestników aukcji o czasie rozpoczęcia i czasie trwania poszczególnych etapów każdej rundy. TAK TAK 

12.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie oraz modyfikację daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia każdej rundy aukcji. TAK TAK 

13.  ESA ma prezentować w ramach systemu zsynchronizowany ze wzorcem i czasem serwera zegar wg czasu uniwersalnego na wszystkich 
stanowiskach komputerowych biorących udział w aukcji. 

TAK TAK 

14.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie oraz modyfikację czasu trwania poszczególnych etapów każdej rundy aukcji. TAK TAK 

15.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie oraz modyfikację harmonogramu dnia aukcyjnego. NIE TAK 

16.  ESA ma umożliwić złożenie ofert aukcyjnych poprzez złożenie oferty na wolny blok, podbicie oferty albo przeniesienie oferty na inny blok. TAK TAK 

17.  ESA ma uniemożliwić złożenie oferty aukcyjnej niezgodnej z zasadami, które zostaną określone w dokumentacji aukcyjnej (w szczególności 
uczestnik aukcji nie może (a) złożyć więcej niż jednej oferty w danej rundzie aukcji, (b) podnieść / anulować swojej oferty będącej NZK (c) 
anulować oferty bez złożenia nowej oferty) i informować uczestnika aukcji o próbie złożenia błędnej oferty. 

TAK TAK 

18.  ESA ma informować uczestnika aukcji o złożeniu i zarejestrowaniu oferty w ESA. TAK TAK 

19.  ESA ma generować informacje o niezłożeniu oferty aukcyjnej w wyznaczonym terminie. TAK TAK 

20.  ESA ma rejestrować i znakować złożone oferty znacznikiem daty i znacznikiem czasu z dokładnością do 0,001 sekundy, zgodnie z RFC3161 lub 
ISO/IEC18014. 

NIE TAK 

21.  ESA ma dopuszczać wprowadzanie przez administratora do ESA ofert złożonych w trybie awaryjnym. NIE TAK 

22.  ESA ma znakować oferty wprowadzane w trybie awaryjnym znacznikiem daty i znacznikiem czasu w momencie wprowadzenia oferty przez 
Komisję aukcyjną po upływie terminu na złożenie ofert. 

NIE TAK 

23.  ESA ma uniemożliwić administratorowi wprowadzenie oferty aukcyjnej, złożonej w trybie awaryjnym, niezgodnej z zasadami, które zostaną 
określone w dokumentacji aukcyjnej (zobacz pkt. 17). 

NIE TAK 

24.  ESA ma umożliwić ustalenie ceny wywoławczej dla każdego bloku częstotliwości. TAK TAK 
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25.  ESA ma automatycznie określać maksymalnie sześć kwot postąpienia dla każdego bloku częstotliwości w każdej rundzie. W pierwszej rundzie 
prócz ceny wywoławczej określone zostanie maksymalnie 5 kwot postąpienia, które obliczane będą na podstawie wzoru: KP = (X/100) x CW 
(gdzie KP – kwota postąpienia, CW – cena wywoławcza za dany blok, X – współczynnik postąpienia). W drugiej i kolejnych rundach określane 
będzie maksymalnie 5 kwot postąpienia, które obliczane będą na podstawie wzoru KP = (X/100) x NZK (gdzie KP – kwota postąpienia, NZK – 
najwyższa zadeklarowana kwota za dany blok, X – współczynnik postąpienia). W przypadku gdy na dany blok w drugiej lub kolejnych rundach 
nie ma złożonej żadnej ważnej oferty kwoty postąpienia określane są w sposób analogiczny dla rundy 1. 

TAK TAK 

26.  ESA ma prezentować uczestnikom aukcji aktualne kwoty postąpienia dla każdego bloku częstotliwości w postaci listy kwot postąpienia. TAK TAK 

27.  ESA ma umożliwić podczas etapu składania ofert wybór kwoty postąpienia z listy kwot postąpienia. TAK TAK 

28.  ESA ma automatycznie określać najwyższą zadeklarowaną kwotę (NZK) dla każdego bloku częstotliwości w każdej rundzie. TAK TAK 

29.  ESA ma automatycznie szeregować kolejność ofert o tej samej wartości w drodze losowania (mechanizm losowania powinien być opisany 
przez Wykonawcę). 

TAK TAK 

30.  ESA ma automatycznie szeregować kolejność ofert złożonych w trybie awaryjnym (analogicznie jak w przypadku ofert złożonych przez ESA). NIE TAK 

31.  ESA ma prezentować wszystkim uczestnikom aukcji aktualne NZK dla każdego bloku częstotliwości. TAK TAK 

32.  ESA ma informować danego uczestnika aukcji o bloku częstotliwości, na którym jego oferta jest NZK. ESA ma automatycznie utrzymywać NZK 
dla danego bloku, do czasu aż na ten blok nie zostanie złożona nowa oferta. 

TAK TAK 

33.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie liczby punktów licytacyjnych (PL) przysługujących każdemu uczestnikowi aukcji w pierwszej rundzie aukcji. 
Każdy uczestnik aukcji będzie dysponował 1 PL. 

TAK TAK 

34.  ESA ma automatycznie ustalać ilość PL przysługujących uczestnikowi aukcji po każdej rundzie. Po pierwszej rundzie PL będzie przyznawany za 
złożenie oferty w pierwszej rundzie. W drugiej i kolejnych rundach aukcji PL będzie przyznawany za złożenie oferty w danej rundzie albo za 
utrzymanie oferty NZK albo w przypadku uzyskania przez ofertę pasywną danego uczestnika aukcji statusu NZK (w związku z dyskwalifikacją 
innego uczestnika aukcji). 

TAK TAK 

35.  ESA ma prezentować uczestnikom aukcji aktualną liczbę PL (liczba posiadanych PL w danej rundzie / liczba wykorzystanych PL podczas etapu 
składania ofert / liczba PL do wykorzystania podczas etapu składania ofert). 

TAK TAK 
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36.  ESA ma automatycznie anulować oferty w przypadku zastąpienia oferty wyższą ofertą na ten sam blok częstotliwości lub przeniesienia oferty 
na inny blok częstotliwości. 

TAK TAK 

37.  ESA ma umożliwić zdefiniowanie liczby przysługujących uczestnikowi aukcji praw wstrzymania się (PWS). TAK TAK 

38.  ESA ma automatycznie zgłaszać skorzystanie z PWS w przypadkach gdy uczestnik aukcji nie złoży zamówienia podczas drugiej i ko lejnych 
rund, co prowadziłoby do straty PL. 

TAK TAK 

39.  ESA ma umożliwić zgłoszenie skorzystania z PWS przez uczestnika aukcji od drugiej rundy aukcji. TAK TAK 

40.  ESA ma automatycznie ustalać ilość PWS przysługujących uczestnikowi aukcji po każdej rundzie. TAK TAK 

41.  ESA ma prezentować uczestnikom aukcji aktualną liczbę PWS. TAK TAK 

42.  ESA ma umożliwić przerwanie / zawieszenie aukcji i jej wznowienie przez administratora. TAK TAK 

43.  ESA ma automatycznie przerywać aukcję w przypadku awarii ESA. NIE TAK 

44.  ESA ma umożliwić wznowienie aukcji bezpośrednio od momentu, w którym została przerwana. NIE TAK 

45.  ESA ma umożliwić unieważnienie poszczególnych rund aukcji przez administratora, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających 
wpływ na przebieg aukcji, na przykład w sytuacji awarii ESA, mającej wpływ na wynik obliczeń dokonywanych po etapie składania ofert. NIE TAK 

46.  ESA ma prezentować uczestnikom aukcji aktualną sumę wszystkich NZK. TAK TAK 

47.  ESA ma umożliwić dyskwalifikację uczestnika aukcji w przypadku niewniesienia wymaganego depozytu. TAK TAK 

48.  ESA ma automatycznie blokować zdyskwalifikowanemu uczestnikowi aukcji dostęp do ESA. TAK TAK 

49.  ESA ma automatycznie zakończyć II etap aukcji w przypadku gdy w danej rundzie żaden z uczestników aukcji: (a) nie złoży nowej  oferty (b) 
nie skorzystał z PWS lub PWS nie został wprowadzony automatycznie (c) nie został zdyskwalifikowany. 

TAK TAK 

50.  ESA ma informować uczestników aukcji o zakończeniu II etapu aukcji. TAK TAK 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 54 / 60 

 

51.  ESA ma po zakończeniu II etapu aukcji wskazać najwyższe zadeklarowane kwoty na konkretne bloki częstotliwości wraz z nazwami 
podmiotów, które je zadeklarowały. 

NIE TAK 

52.  ESA ma umożliwić komunikację wewnątrzsystemową między administratorem a wszystkimi uczestnikami aukcji. TAK TAK 

53.  ESA ma umożliwić komunikację wewnątrzsystemową między administratorem a wybranym uczestnikiem aukcji. NIE TAK 

54.  ESA ma umożliwić komunikację wewnątrzsystemową między uczestnikiem aukcji a administratorem. NIE TAK 

55.  ESA ma żądać od uczestnika aukcji potwierdzenia wykonania operacji, które mają wpływ na przebieg aukcji (np.: potwierdzenia przez 
uczestnika aukcji złożenia oferty, skorzystania z PWS). 

TAK TAK 

56.  ESA ma żądać od administratora potwierdzenia wykonania operacji, które mają wpływ na przebieg aukcji (np.: potwierdzenia przez 
administratora przerwania aukcji, wznowienia aukcji, ustalania terminów i czasu trwania rundy i poszczególnych jej etapów, wprowadzenia 
oferty w trybie awaryjnym, zdyskwalifikowania uczestnika aukcji). 

TAK TAK 

Wymagania niefunkcjonalne oraz dotyczące wydajności i bezpieczeństwa 

1.  Dostęp do ESA powinien być możliwy z dowolnego komputera, spełniającego co najmniej minimalne wymagania sprzętowe wskazane przez 
Wykonawcę i mającego dostęp do sieci Internet poprzez łącze spełniające co najmniej minimalne wymagania wskazane przez Wykonawcę. 

TAK TAK 

2.  ESA musi umożliwić prawidłową pracę w środowisku Windows 8 lub nowszym. Uruchomienie ESA nie może wymagać od użytkownika 
podejmowania działań wykraczających poza standardowe użytkowanie komputera i systemu operacyjnego ani nie może być uzależnione od 
zakupu dodatkowego oprogramowania innego niż system operacyjny. 

TAK TAK 

3.  Językiem obowiązującym w ESA jest język polski. Dotyczy to w szczególności: menu, formatek, komunikatów oraz możliwości wprowadzania i 
drukowania danych zawierających polskie znaki diakrytyczne, a także zachowania właściwego porządku sortowania. 

NIE TAK 

4.  ESA posiadać będzie przyjazny, graficzny interfejs użytkownika maksymalnie ułatwiający wykonywanie większości operacji. ESA powinien być 
przejrzyście zaprojektowany i poruszanie się po nim powinno odbywać się sposób intuicyjny. Sposób dostępu do funkcji ESA powinien być 
maksymalnie spójny i jednolity. 

NIE TAK 

5.  ESA wyposażony będzie w instrukcję użytkownika ESA.  NIE TAK 

6.  ESA musi pracować z wydajnością pozwalającą na jednoczesną efektywną i komfortową pracę 30 użytkowników. TAK TAK 
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7.  Średni czas odpowiedzi interfejsu użytkownika przy operacjach nie wymagających pobrania nowych danych do prezentacji jest krótszy niż 
0,2 s, przy czym czas maksymalny nie może przekraczać 10 s. 

TAK TAK 

8.  Średni czas odpowiedzi interfejsu użytkownika przy operacjach wymagających pobrania nowych danych do prezentacji jest krótszy niż 2 s, 
przy czym czas maksymalny nie może przekraczać 20 s. 

TAK TAK 

9.  ESA musi zapewniać bezpieczeństwo i integralność gromadzonych w systemie danych. NIE TAK 

10.  ESA powinien zapewnić poufność przetwarzanych danych w szczególności poprzez stosowanie odpowiednie silnego szyfrowania komun ikacji 
pomiędzy użytkownikiem ESA a serwerem (serwerami) oraz uwierzytelnienie serwera. NIE TAK 

11.  ESA zapewniać będzie identyfikację i uwierzytelnienie każdego użytkownika korzystającego z systemu. TAK TAK 

12.  ESA musi zapewniać autoryzację operacji przeprowadzanych przez użytkownika zgodnie nadanymi mu uprawnieniami. TAK TAK 

13.  Operacje mające wpływ na przebieg aukcji lub bezpieczeństwo danych muszą być rejestrowane w ESA ze wskazaniem użytkownika 
wykonującego operację oraz znacznikiem czasu wykonania operacji.  

NIE TAK 

14.  ESA wyposażony będzie w mechanizmy sprawdzające kompletność i spójność wprowadzanych danych, tak aby nie zaistniał przypadek 
zapisania w ESA informacji w niekompletnej formie. 

TAK TAK 

15.  Wykonawca dostarczy politykę bezpieczeństwa systemu w tym opis mechanizmu znakowania czasem. NIE TAK 

 

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 233, faks: 22 53 49 341 

Strona 56 / 60 

 

Tabela 2. Pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy 

Pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy 

(termin realizacji do ustalenia w harmonogramie) 

Wymagania funkcjonalne 

1. ESA ma zapewniać archiwizację wszystkich wiadomości wysyłanych przez ESA, w formie umożliwiającej do nich dostęp Zamawiającemu także po zakończeniu aukcji. 

2. ESA ma zapewnić wizualizację i wydruk wyspecyfikowanych danych (zakres i format danych zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

3. ESA ma zapewnić możliwość utworzenia, zapisania i wydrukowania raportów zawierających informacje dotyczące przebiegu każdej rundy (zakres i format danych 
zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), w szczególności przedstawiających: 

 parametry i ustawienia początkowe aukcji, 

 parametry i ustawienia każdej rundy aukcji, 

 zarejestrowane działania uczestników i administratora aukcji opatrzone znacznikiem daty i czasu, 

 oferty złożone przez uczestników aukcji w każdej rundzie, 

 wyniki każdej rundy aukcji, 

 inne dane istotne z punktu widzenia przebiegu aukcji, 

dostęp do niniejszej funkcjonalności powinien być zapewniony zamawiającemu w czasie trwania aukcji oraz przez okres nie krótszy niż 10 lat po jej zakończeniu i 
zapewniać możliwość eksportu niniejszych danych w formie elektronicznej w następujących formatach: CSV, XML, TXT. 

4. ESA ma umożliwić zamawiającemu dostęp do rejestru zdarzeń w systemie (zarówno rejestru czynności Uczestników aukcji jak i rejestru czynności administratora 
oraz rejestru czynności Wykonawcy) w ESA, także po zakończeniu aukcji przez okres nie krótszy niż 10 lat po jej zakończeniu. 

Wymagania  niefunkcjonalne oraz dotyczące wydajności i bezpieczeństwa 

1. W czasie trwania II etapu aukcji ESA musi być stale monitorowany przez Wykonawcę pod kątem prób nieautoryzowanego dostępu do danych lub nieuprawnionej 
ingerencji w przebieg aukcji. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o takich zdarzeniach. 
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2. ESA przy pierwszym logowaniu użytkownika wymusza zmianę hasła. Użytkownik samodzielnie ustala nowe hasło i nie może być ono znane Wykonawcy ani administratorowi 
aukcji. W ESA musi zostać przewidziana możliwość zmiany hasła ustalonego samodzielnie przez użytkownika, w przypadku utraty lub zapomnienia ustalonego hasła. 
Wykonawca wygeneruje i dostarczy Zamawiającemu hasła i loginy dla wszystkich użytkowników ESA niezbędne do pierwszego zalogowania w ESA oraz matryce kodów 
niezbędne do każdorazowego zalogowania się w ESA. Jednocześnie Wykonawca wygeneruje dla każdego uczestnika aukcji listę 30 haseł, które będą uwierzytelniały np. 
złożenie oferty przez uczestnika aukcji w trybie awaryjnym 

3. Wykonawca wygeneruje i dostarczy Zamawiającemu matryce kodów dla wszystkich użytkowników ESA niezbędne do każdorazowego zalogowania się w ESA podczas aukcji 
próbnej oraz II etapu aukcji. Matryce kodów muszą składać się z matrycy o rozmiarze 5x9 znaków zawierających wielkie litery i cyfry. Liczba matryc kodów i sposób ich 
przekazania zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po ustaleniu liczby uczestników aukcji. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raporty, w formie umożliwiającej ich przeglądanie i drukowanie, przez wskazany w umowie okres od czasu zakończenia aukcji przez 
okres 10 lat od czasu zakończenia aukcji. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu logi ESA oraz inne dane istotne z punktu widzenia przebiegu aukcji, w formie umożliwiającej ich przeglądanie i drukowanie, przez 
okres 10 lat od czasu zakończenia aukcji. 

6. Wykonawca zapewni infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą przeprowadzenie aukcji przez Prezesa UKE. Wykonawca oprócz zapewnienia głównej infrastruktury 
teleinformatycznej zapewni również infrastrukturę alternatywną znajdującą się w obiekcie o innej lokalizacji niż infrastruktura główna, w celu umożliwienia odtwarzania 
danych w przypadku zdarzeń nakierowanych na dezorganizowanie ESA. 

7. W przypadku przerwania II etapu aukcji w wyniku wystąpienia awarii łączności, awarii sprzętowej zaistniałej po stronie Wykonawcy, ESA musi pozwolić na 
wznowienie aukcji w ciągu 60 minut od przerwania II etapu aukcji. 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy – umowa o poufności. 

Umowa o poufności 

zawarta w dniu ……………………… 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (01-211), 
ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………. 

a 

………………………………………. (kod pocztowy: …………………), ul. ……………………., wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………… pod numerem 
wpisu ………………………., NIP ……………………, REGON ……………………., kapitał zakładowy wpłacony 
w wysokości ……………………… zł, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości, zwanym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

§ 1 

Dnia ………………………… pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta umowa  
Nr ……………………… na świadczenie usług obejmujących udostępnienie elektronicznego systemu 
aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, 
doradztwo i dedykowaną asystę techniczną. 

§ 2 

Zamawiający jest lub będzie w posiadaniu niepublikowanych informacji (zwanych dalej „Informacjami 
Niepublikowanymi”), które mogą być wykorzystane w ramach realizacji Przedmiotu umowy 
wymienionej w § 1 niniejszej umowy, których wykorzystanie może okazać się niezbędne w ramach 
realizacji umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy Informacje Niepublikowane. Zamawiający zastrzega przy 
tym możliwość powstrzymania się od udostępnienia wybranych przez siebie Informacji 
Niepublikowanych, chyba że co innego będzie wynikać z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429). 

2. Wśród Informacji Niepublikowanych znajdują się informacje zawierające tajemnice prawnie 
chronione, w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

3. Zamawiający może przekazać Wykonawcy inne niż wyżej wymienione dokumenty zawierające 
tajemnice prawnie chronione, o których mowa powyżej, na podstawie protokołu odbioru.  
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4. Informacje Niepublikowane, jak również Informacje o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu zwane będą dalej „Informacjami Poufnymi” i podlegają udostępnianiu wg poniższych 
reguł. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przekazywane Informacje Poufne oznaczyć jako poufne lub w inny 
sposób poinformować Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane 
informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów 
prawa, w tym ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że otrzymane od Zamawiającego Informacje Poufne zostaną 
zachowane w tajemnicy. Informacje te będą dostępne wyłącznie dla członków zespołu 
Wykonawcy realizującego umowę, o której mowa w § 1. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych innym osobom i podmiotom bez 
zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgody takiej wymaga 
również ujawnienie Informacji Poufnych podwykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to 
niezbędne do realizacji umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Informacje Poufne przed dostępem osób i podmiotów 
nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru. 

11. Wszelkie działania prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa Wykonawcy w związku z jego 
organizacją, w tym w szczególności wewnętrzne kontrole jakości, nie mogą naruszać 
postanowień niniejszej Umowy. Na potrzeby wewnętrznych kontroli jakości Wykonawca może 
udostępniać kontrolerom dane oparte na Informacjach Poufnych wyłącznie w postaci 
przetworzonej, która będzie chronić tajemnice zawarte w Informacjach Poufnych (np. stosowna 
agregacja). 

12. Wykonawca zobowiązuje się, że otrzymane od Zamawiającego Informacje Poufne zostaną 
wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy, a po jej wykonaniu zostaną usunięte lub 
zanonimizowane. 

13. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niniejszej 
umowy zarówno za działania i zaniechania własne, jak i za działania i zaniechania osób 
i podmiotów, którym pod jakimkolwiek tytułem udostępnił Informacje Poufne. Wykonawca 
zobowiązuje się, iż ponosi odpowiedzialność również za osoby i podmioty, którym nie udostępnił 
Informacji Poufnych, a które weszły w posiadanie Informacji Poufnych na skutek niedbalstwa lub 
lekkomyślności Wykonawcy. 

14. Zasad ustalonych niniejszą umową nie stosuje się do udostępniania informacji na rzecz 
państwowych służb, organów i jednostek żądających od Wykonawcy oraz osób i podmiotów, 
którymi się posługuje, przekazania informacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem 
(dotyczy w szczególności żądań sądu, prokuratora i organu podatkowego w formach prawem 
przewidzianych). 

§ 4 

W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej na rzecz Skarbu Państwa w wysokości: 50.000,00 zł 
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za każde pojedyncze naruszenie. Skarb Państwa może żądać 
odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kary umownej w celu naprawienia szkód poniesionych 
przez Skarb Państwa na skutek zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, wniesionych 
w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego zobowiązań przewidzianych niniejszą umową. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt do jakiegokolwiek 
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postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Skarbu Państwa, a wynikłego 
z niedochowania warunków określonych w niniejszej umowie. 

§ 5 

W przypadku, gdy część udostępnianych Informacji Poufnych zawiera tajemnicę państwową lub 
służbową w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), udostępnianie tej części będzie odbywać się z poszanowaniem 
przepisów tejże ustawy. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Zobowiązania zaciągnięte w ramach niniejszej umowy pozostają w mocy tak długo, jak długo jest 
to uzasadnione właściwością tychże zobowiązań. 

ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 
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