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[SŁOWNIK POJĘĆ] 

POJĘCIE DEFINICJA 

[…] […] 

GovTech Zespół mający na celu wypracowanie modeli współpracy 

administracji publicznej z innowatorami, prowadzący m.in. 

działania informacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii 

Programu GovTech Polska.  

Konkurs Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu 

GovTech Polska, którego przedmiotem jest platforma 

prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach 

białych plam, prowadzony przez Zamawiającego. 

PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

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

Regulamin Niniejszy Regulamin określający zasady prowadzenia 

Konkursu. 

Platforma Konkursowa GovTech System informatyczny umożliwiający prowadzenie oraz 

udział w postępowaniu konkursowym, dostępny pod 

adresem konkursy.govtech.gov.pl.   

Rozwiązanie Konkursowe Opracowanie studialne przygotowywane na Etapie 

I Konkursu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub 

praca konkursowa przygotowywana na Etapie II Konkursu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Sąd Konkursowy Zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego powołany 

do oceny spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań 

określonych w regulaminie konkursu, oceny oraz wyboru 

najlepszych Rozwiązań. 

Uczestnik  Osoba fizyczna, osoby prawna lub jednostka organizacyjna 
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nieposiadająca osobowości  

Zwycięzca Uczestnik, który zostanie zaproszony do negocjacji 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. 

Wnioskodawca  Podmiot, który złożył Wniosek o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

Zamawiający Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

NIP:  527-23-67-496 

REGON: 17510794 

Zadanie I Etapu Konkursu Przygotowanie opracowania studialnego, o którym mowa 

w art. 117 ust. 2 PZP. 

Zadanie II Etapu Konkursu Rozwinięcie opracowania studialnego w postaci pracy 

konkursowej, o której mowa w art. 117 ust. 2 PZP. 

System Docelowy Oprogramowanie powstałe w wyniku realizacji zamówienia 

z wolnej ręki na uszczegółowienie wybranej pracy 

konkursowej o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 3 PZP 

oraz pkt. 13.3Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. Regulaminu. 

NDA Umowa o zachowaniu poufności (non-disclosure 

agreement), określająca, jakie informacje uznawane są za 

tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają bezwzględnej 

ochronie przed ich ujawnieniem. 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Zamawiający.  

1.2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres 

Zamawiającego, przez Platformę Konkursową GovTech lub bezpośrednio do osób 

uprawnionych do kontaktów z uczestnikami Konkursu w imieniu Zamawiającego:  

 Michał Sobczak, tel.: +48 22 5349295, lub Piotr Kisiel, tel. +48 22 53 49 281, adres e-

mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

1.3. Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w art. 115 PZP zamieszczone jest w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

2. FORMA KONKURSU 

2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 110 i następnych PZP oraz niniejszego 

Regulaminu. 

2.2. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby 

fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  Do 

Etapu II Konkursu zaproszeni zostaną Uczestnicy, których Rozwiązania Konkursowe uzyskały 

najlepsze oceny po Etapie I Konkursu zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Regulaminie. 

2.3. Wnioskodawcy nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu 

z Konkursu. 

2.4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 

oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie, Rozwiązania 

Konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników Konkursu informacje, wnioski, 

zawiadomienia, oświadczenia muszą być składane w języku polskim (nie dotyczy to 

powszechnie stosowanych elementów anglojęzycznej terminologii technicznej). Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU KONKURSU 

3.1. Zamawiający organizuje konkurs ponieważ: 

W Polsce na koniec 2018 r. tylko 71 % gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu o 
przepustowości min. 30 Mb/s. Wizją UKE, potwierdzoną przez cele Europejskiej Agendy Cyfrowej 
jest, by do 2020 cała Polska, a więc każda gmina, każda miejscowość, każdy mieszkaniec miał 
możliwość korzystania z szybkiego Internetu. W tym celu UKE projektuje i wdraża szereg zachęt 
dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budowy lub rozbudowy własnej sieci. Prócz dużych 
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operatorów telekomunikacyjnych w Polsce istnieje duża liczba firm obsługujących zwykle mniejsze 
miejscowości, dostarczając Internet do daleko położonych obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. 
Dla przedsiębiorców o których mowa, trudność stanowi precyzyjne obliczenie potencjalnego 
zwrotu z inwestycji w infrastrukturę sieciową. 

3.2. Zamawiający planuje osiągnąć zmianę, którą opisuje jako: 

Stworzenie powszechnie dostępnej platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, w 
szczególności obszarów pozbawionych infrastruktury o standardzie NGA i umożliwiającej dostęp 
do zaawansowanych narzędzi analitycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
Działania mają na celu promowanie i stymulowanie efektywnego inwestowania w rozbudowę sieci 
NGA ze środków własnych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych poprzez tworzenie zachęt 
inwestycyjnych. Projektowana platforma ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w analizie 
możliwości inwestycyjnych bazujących na danych posiadanych przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, a także na podstawie danych ogólnodostępnych. 

 

3.3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną 

wspierająca proces efektywnego planowania inwestycji telekomunikacyjnych. Głównym 

elementem przedmiotu konkursu jest algorytm do wyznaczania wskaźnika definiującego 

atrakcyjność inwestycyjną. 

3.4. W składanych przez Uczestników Rozwiązaniach Konkursowych istotne jest, aby były one 

efektem prac uwzględniających najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniały co 

najmniej minimalne wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. 

3.5. Obsługa Konkursu realizowana jest przez Platformę Konkursową GovTech i obejmuje 

generowanie wniosku o dopuszczenie do Konkursu, złożenie Rozwiązania Konkursowego w I i 

II Etapie, publikację odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Uczestników pytania, 

publikację informacji o Zwycięzcy oraz Uczestnikach po zakończeniu Konkursu. 

3.6. Zamawiający opublikuje również informacje o Regulaminie oraz Zwycięzcy i Uczestnikach po 

zakończeniu Konkursu na swojej stronie internetowej www.uke.gov.pl. 

3.7. Żadne Rozwiązanie Konkursowe ani jego elementy nie mogą być opatrzone odpowiednio 

nazwą lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, ani innymi informacjami umożliwiającymi 

zidentyfikowanie autora lub Uczestnika Konkursu, w tym informacjami zawartymi w kodzie 

źródłowym oprogramowania informatycznego, jeśli takie składa się na Rozwiązanie 

Konkursowe, przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Niespełnienie 

powyższego warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Działania i dokumenty 

Uczestników nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane. 

3.8. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody określone w Regulaminie. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   

 

   

 
7 

3.9. Przedmiot Konkursu został w następujący sposób zakwalifikowany według Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV):  

a) 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

b) 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania 

3.10.  Etap przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa w okresie od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia 28.10.2019.  

3.11. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników Konkursu, prowadzony w ramach Etapu I 

Konkursu, będzie trwał od 08.11.2019 do 28.11.2019 Ostatnie Rozwiązanie Konkursowe 

zgłoszone przez danego Uczestnika  w Etapie I traktowane jest jako ostateczne. Rozwiązania 

Konkursowe złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3.12. W Etapie I Uczestnicy Konkursu przedstawiają Rozwiązania Konkursowe Etapu I Konkursu. 

Rozwiązania Konkursowe podlegają ocenie Sądu Konkursowego. 

3.13. Rozwiązanie Konkursowe I Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do 

dnia 12.12.2019 roku.  

3.14. Do Etapu II Sąd Konkursowy kwalifikuje do pięciu Uczestników, którzy osiągnęli największą 

liczbę punktów według kryteriów określonych w regulaminie. Jeżeli dany Uczestnik pomimo 

zakwalifikowania go do Etapu II podejmie decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie  

Zamawiający wykluczy takiego Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie i będzie mógł 

podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II kolejnego Uczestnika z najwyższą liczbą 

punktów uzyskaną w ramach oceny po Etapie I, spośród tych, którzy pierwotnie nie uzyskali 

kwalifikacji do Etapu II. 

3.15. Dla uczestników, zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu zostanie zorganizowane  spotkanie 

informacyjne. Planowany termin seminarium to 09.01.2020 roku. W czasie seminarium 

Zamawiający odpowie na pytania Uczestników II Etapu oraz omówi materiały dedykowane II 

Etapowi i inne niezbędne informacje. Wnioski z seminarium zostaną spisane w protokole, 

który zostanie przesłany do wszystkich Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II. 

Seminarium to jest częścią Etapu II Konkursu.   

3.16. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników prowadzony w ramach Etapu II Konkursu, 

będzie trwał od 10.01.2020 do 31.01.2020 roku do godziny 10.00. Ostatnie Rozwiązanie 

Konkursowe zgłoszone przez danego Uczestnika Etapu II traktowane jest jako ostateczne. 
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3.17. W Etapie II Uczestnicy Konkursu przedstawiają Rozwiązania Konkursowe Etapu II Konkursu, 

przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. Rozwiązania 

Konkursowe podlegają ocenie Sądu Konkursowego. 

3.18. Rozwiązanie Konkursowe II Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do 

dnia 07.02.2020 roku. 

3.19. W przypadku złożenia Rozwiązania Konkursowego w II Etapie przez Uczestnika 

niezaproszonego do złożenia Rozwiązania Konkursowego, Rozwiązanie takie zostanie 

odrzucone. 

4 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ 

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU 

4.1. Uczestnicy komunikują się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

mailowy Zamawiającego lub za pomocą Platformy Konkursowej GovTech. 

4.2. Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie 

Regulaminu wpłynie co najmniej na pięć dni przez terminem składania wniosku lub 

Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub 

dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić takie pytania bez rozpoznania. 

4.3. Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, 

w tym pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia dotyczące dokumentacji Konkursu na tej samej 

stronie internetowej na której opublikował ogłoszenie o Konkursie.   

4.4. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia są 

wiążące dla Uczestników Konkursu.  

5. MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA 

PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ 

5.1 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie rozwiązań 
wynosi 600 000 zł. brutto. 

 

6. WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ KONKURSOWYCH 

6.1. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego Rozwiązania Konkursowego 

realizującego zadanie określone w pkt. 0 oraz w sekcji 9, a następnie jego uszczegółowienia 

w wyniku umowy na udzielenie zamówienia o której mowa w pkt. 13.3 według poniższych 

wytycznych. 
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6.2. Zamawiający zdefiniował główne funkcje Systemu Docelowego jako: 

Podstawowym zadaniem Systemu Docelowego jest prezentowanie atrakcyjności inwestycyjnej w 
sieć NGA z użyciem zwycięskiego w Konkursie algorytmu do wyznaczania wskaźnika definiującego 
atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu/ 
punktu adresowego. 
Funkcje Systemu Docelowego: 

 Funkcje kluczowe: 
- określenie potencjału rozwojowego sieci telekomunikacyjnej na danym obszarze, 
- określenie potencjału dochodowego na danym obszarze, 
- wskaźnikowe określenie kosztów budowy i utrzymania sieci, 
- zaznaczanie obszarów tylko w nowoutworzonym środowisku Systemu Docelowego z 

możliwością prezentacji wyników na serwisie mapowym UKE np. PIT 
- zasilanie z zewnętrznych źródeł danych ogólnodostępnych tj. 

o dane socjodemograficzne dla obszaru całej Polski np. GUS 
o dane o infrastrukturze i usługach z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze 

Szerokopasmowej dla obszaru całej Polski 
o inne dane ogólnodostępne, istotne z punktu widzenia określenia wskaźnika 

 Funkcje dodatkowe: 
- możliwość definiowania obszaru geograficznego inwestycji, 
- dodatkowa dostępność informacji via API lub dedykowane eksporty dla analityków, 
- otwarta specyfikacja struktur bazodanowych, 

 - możliwość eksportu danych do pliku. 
Założenia techniczne Systemu Docelowego: 

 rozwiązania typu OpenSource w najnowszej stabilnej wersji tzn.:  
o system operacyjny infrastruktury serwerowej - Debian, 
o silnik bazy danych - PostgreSQL, 
o rozszerzenie silnika bazy danych - PostGIS, 

 system bazodanowo-analityczny z uporządkowaną strukturą danych, 

 komunikacja w architekturze klient – serwer poprzez API, 

 API umożliwiającego pobieranie informacji z warstwy backend'owej, 

 wykorzystanie API na potrzeby warstwy prezentacji (interfejs WWW), 

 wykorzystanie API na potrzeby eksportu i udostępnienia danych dla analityków 

 dostęp do API tj. logowanie i dostęp dla wybranych podmiotów 

 w przypadku dostępu do systemu na potrzeby administracyjne rozwiązanie powinno 
oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego 
logowania (CSU UKE) 

 w przypadku logowania dla użytkowników zewnętrznych budowane rozwiązanie powinno 
oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego 
logowania (CSU UKE) oraz Centralną Bazą Organizacji Zamawiającego (CBO UKE) 

 warstwa wizualizacji danych w przeglądarce mapowej dostępna bez ograniczeń 

 wyświetlanie szczegółów danych obszarów/ poligonów/ obwodów/ punktów adresowych 
w przypadku zdefiniowanego zakresu do obliczeń wskaźników 

Założenia graficzne Systemu Docelowego: 

 interfejs graficzny wersji webowej musi być zgodny z szatą graficzną strony internetowej 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy, 

 platforma musi mieć umieszczone: 
o obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej 

wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
o informacje o współfinansowaniu badania przez Unię Europejską ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020. 

6.3. Zamawiający podzielił oczekiwania względem użytkowników docelowych Systemu 

Docelowego: 

Użytkownik Oczekiwania od Systemu Docelowego 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny 

Jednostka samorządu terytorialnego   

algorytm do wyznaczania wskaźnika definiującego 

atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu 

popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu / punktu 

adresowego 

- powszechnie dostępna platforma do wizualizacji popytu 

na usługi szerokopasmowe 

Administrator IT UKE uprawnienia umożliwiające zarządzanie zarówno 

kwestiami technicznymi, jak i zarządzanie użytkownikami 

i uprawnieniami; liczbą wątków oraz przeglądanie 

między innymi dziennika błędów statystyk dotyczących 

aktywności użytkowników 

6.4. Zamawiający w procesie Konkursu wybierze te prace konkursowe, które najpełniej 

realizować będą cel Konkursu oraz w określonym budżecie zaoferują najwięcej 

funkcjonalności ponad te określone w Regulaminie. 

7. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KONKURSU ORAZ OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ 

UCZESTNIKÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ 

7.1. Uczestnikiem Konkursu może być: 

a. osoba fizyczna; 

b. osoba prawna; 

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

7.2. Podmioty wymienione w pkt 7.1 mogą brać udział samodzielnie lub wspólnie. W obu 

przypadkach zwane są „Uczestnikiem”. 

7.3. Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich, w tym do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie. 
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7.4. Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych 

Uczestników. Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności 

wspólnicy spółki cywilnej i tzw. konsorcja. 

7.5. Pełnomocnik załącza do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników wspólnie 

biorących udział w Konkursie. Pełnomocnictwo może być złożone także w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

7.6. Udział w Konkursie może wziąć podmiot, który: 

a. posiada zdolność do czynności prawnych; 

b. nie podlega wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 PZP;  

c. nie jest członkiem Sądu Konkursowego lub nie jest powiązany z członkami Sądu 

Konkursowego, w sposób określony w pkt 7.7; 

d. nie jest zatrudniony u Zamawiającego lub nie jest powiązany w sposób bezpośredni z 

Zamawiającym, w sposób określony w pkt 7.7. 

7.7. Poprzez powiązanie, o którym mowa w pkt 7.6 Zamawiający rozumie: 

a. pozostawanie w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia, związanie z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 

podmiotami wskazanymi w pkt 7.6 

b. pozostawanie w stosunku zatrudnienia lub pełnienie funkcji członka władz 

podmiotów wskazanych w pkt 7.6 w okresie 3 lat przed rozpoczęciem procedury 

Konkursowej; 

c. pozostawanie z podmiotami wskazanymi w pkt. 7.6 w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 

obiektywności i równego traktowania Uczestników. 

7.8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udziału w Konkursie 

przez weryfikację oświadczeń złożonych we Wniosku o dopuszczenie. 

7.9. Uczestnik Konkursu składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, na 

formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu oświadcza, że: 

a. posiada zdolność do czynności prawnych; 
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b. spełnia warunki określone w pkt 7.6; 

c. zapoznał się z treścią Regulaminu; 

d. zapoznał się z treścią umowy NDA i zobowiązuje się do jej zawarcia z chwilą 

zakwalifikowania do II Etapu Konkursu; 

e. nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi 

Rozwiązaniami; 

f. wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie na 

potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem; 

g. akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując adres email 

do komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej GovTech. 

7.10. Zamawiający dokona badania złożonych Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

pod względem spełnienia wymagań Regulaminu, wezwie z pomocą komunikacji 

elektronicznej Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień Wniosków o 

dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz na tej podstawie dokona oceny spełnienia przez 

Uczestników, wymagań Konkursu określonych w Regulaminie i przepisami PZP. 

Wnioskodawca będzie mieć dwa dni na uzupełnienie lub przekazanie wyjaśnień dotyczących 

Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do oceny Wniosków stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 i 4 PZP. 

7.11. Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie, w tym po dokonaniu oceny 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, Zamawiający 

dopuści Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu. 

7.12. Uczestnik może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego 

wniosku  pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed terminem składania wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. oznaczyć wniosek informacją 

„ZMIANA”. 

7.13. Wnioskodawca ma prawo przed upływem terminu składania wniosków, wycofać się z 

konkursu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia odpowiednio oznakowanego jak 

oferta z napisem „WYCOFANIE”. 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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8.1. Złożenie podpisanego Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w 

Konkursie. Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie ze 

wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu w terminie wskazanym w punkcie 

3.10. Wniosek może być składany: 

a. pisemnie – osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 

pokój nr 01.37, 1 piętro (Kancelaria Główna) w godzinach 8:15-16:15 lub wysłać na 

adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i godzina otrzymania wniosku przez 

Zamawiającego);  

Wniosek należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie, którą należy opisać następująco: 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na: „Platformę  prezentująca 

atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” – 

sprawa nr: BA.WZP.26.47.2019. 

b. za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech, przy czym w takiej sytuacji 

Wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu (przesłanie skanu dokumentu podpisanego 

odręcznie nie będzie traktowane jako skuteczne złożenie Wniosku). 

8.2. O wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 

niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany we Wniosku. 

8.3. Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie oraz jedno  Rozwiązanie Konkursowe w danym Etapie.  

8.4. Wnioskodawca, który złoży więcej niż jeden wniosek lub będzie występował w więcej niż 

jednym wniosku, zostanie wykluczony z Konkursu.  

8.5. Przekazując Rozwiązania Konkursowe Zamawiającemu Uczestnik oświadcza, że: 

a. Rozwiązanie Konkursowe nie narusza prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i 

dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność; 

b. pokryje ewentualne roszczenia podmiotów trzecich wobec Zamawiającego jakie 

mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z otrzymanych 
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Rozwiązań w ramach Konkursu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione 

wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków 

naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd 

koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane; 

c. przyjmuje do wiadomości, że w toku Konkursu zabronione są wszelkie czynności, 

które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub PZP, a w szczególności te, które 

destabilizowałyby pracę, utrudniałyby dostęp do materiałów przekazywanych przez 

Zamawiającego lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie 

innych działań na szkodę Zamawiającego i pozostałych Uczestników lub 

zagrażających ich prawom lub interesom. 

9. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI ROZWIĄZAŃ 

9.1. Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w I Etapie Konkursu: 

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników, 
ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 
Rozwiązanie ma składać się z: 

a. zdefiniowania 20 najważniejszych wskaźników pośrednich definiujących atrakcyjność 
inwestycyjną, 

b. opisu systemu informatycznego, który ma składać się co najmniej z opisu funkcjonalności 
systemu informatycznego w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji wskaźników, 
o których mowa w pkt. 9.1.a. oraz procesu douczania modelu. 

9.1.1. Założenia oraz forma opracowania Rozwiązań: 
a. wskaźniki pośrednie, o których mowa w pkt. 9.1.a. składają się na wskaźnik atrakcyjności 

inwestycyjnej, 
b. w ramach Rozwiązania należy opracować algorytmy do wyznaczania wskaźników 

pośrednich określających atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru, 
c. dla każdego ze wskaźników pośrednich należy podać następujące informacje, zgodnie ze 

zdefiniowaną poniżej strukturą: 
 

Lp. Nazwa 
wskaźnika 
pośredniego 

Opis sposobu działania algorytmu 
wraz z opisem sposobu łączenia 
danych o różnym stopniu 
szczegółowości i podziale 
administracyjnym (do 500 
znaków) 

Wzór 
algorytmu 

Źródła danych 
wykorzystane w 
algorytmie wraz z linkiem 
do danych 
ogólnodostępnych 

     

 
d. w Rozwiązaniu należy wskazać 20 wskaźników pośrednich mających największy wpływ na 

wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej. W przypadku wskazania większej liczby ocenianych 
jest pierwsze 20, 

e. proponowany wskaźnik pośredni powinien uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych i być obliczalny dla co najmniej 3 punktów adresowych, 

f. syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej powinien być niezależny od podziału 
administracyjnego kraju, 

g. w Rozwiązaniu należy wykorzystać następujące, powszechnie dostępne, dane: 

 dane GUS: 
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https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/,  
API GUS – https://api.stat.gov.pl/, 

 dane UKE z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej 
udostępnione na stronie Otwarte Dane: 

https://dane.gov.pl/dataset/588,system-informacyjny-o-infrastrukturze-
szerokopasmowej-api 

 dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych dostępne 
na stronie CPPC: 

https://cppc.gov.pl/images/uploads/1.1_3_konkurs_runda_2/2018_01_04
_RSS.zip. 

Uczestnicy mogą wykorzystać inne publiczne dane, które mają wpływ na określenie 
wskaźników pośrednich, 

h. w opisie systemu informatycznego uwzględnić należy wykorzystywane narzędzia, przy 
czym Zamawiający preferuje wykorzystywanie rozwiązań open source, 

i. opis systemu informatycznego ma zawierać co najmniej: 

 opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w odniesieniu do założeń 
przyjętych dla kalkulacji proponowanych wskaźników pośrednich, 

 opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w procesie douczania modelu, 
określającego atrakcyjność inwestycyjną. 

9.1.2. Dostarczenie rozwiązania: 
a. lista zdefiniowanych wskaźników pośrednich, zgodnie ze strukturą określoną w pkt. 

9.1.1.c, powinna zostać przekazana w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, 
b. opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf. 

9.2. Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w II Etapie Konkursu: 

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników 
konkursu, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników 
Konkursu. 
Rozwiązanie ma składać się z: 

a. Rozwiniętego opisu systemu informatycznego z Etapu I o m.in.: 

 opis zagadnień dotyczących wykorzystania zasobów sprzętowych i 
zabezpieczenia funkcjonowania proponowanego systemu, 

 przewidywane koszty utrzymania systemu w cyklu rocznym, 

 opis przedstawiający ocenę realności wdrożenia proponowanego rozwiązania 
w środowisku Zamawiającego 

 opis działania systemu, sposobu dodawania nowych wskaźników pośrednich i 
działania algorytmów, sposobu importu danych, ich struktury, wyświetlania 
wyników, prezentacji na mapie i innych istotnych elementów, z 
uwzględnieniem elementów opisanych w kryteriach oceny, 

 inne istotne elementy nie wymienione powyżej. 
b. Listy posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów 
 

9.2.1 Dostarczenie rozwiązania: 
a. Rozwinięty opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie 

*.pdf,  
b. Lista posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów powinna zostać 

dostarczona w formacie *.pdf.  

 

9.3. W celu sprawnej realizacji zadania konkursowego na etapie II Zamawiający udostępnia: 
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a. Dane 5 obszarów z punktami adresowymi, 

b. Statystki z danymi komercyjnymi – po podpisaniu przez Uczestnika konkursu Umowy 

NDA (Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu).  

9.4. Dane te reprezentują: 

 dane lokalizacyjne punktów adresowych we wskazanych 5 obszarach 

 dane ze statystykami dla obwodów spisowych: 
o kod obwodu spisowego TERYT 
o województwo 
o powiat 
o gminę 
o rodzaj gminy 
o liczbę budynków mieszkalnych 
o liczbę budynków niemieszkalnych 
o liczbę lokali mieszkalnych 
o liczbę lokali zamieszkałych 
o liczbę osób zameldowanych razem - rok 2017 
o liczbę osób zameldowanych kobiety - rok 2017 
o liczbę osób zameldowanych mężczyźni - rok 2017 
o szacowaną liczbę osób zamieszkałych razem 
o szacowaną liczbę gospodarstw domowych 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 0-4 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 0-4 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 5-9 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 5-9 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 10-14 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 10-14 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 15-19 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 15-19 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 20-24 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 20-24 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 25-29 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 25-29 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 30-34 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 30-34 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 35-39 lat 
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 35-39 lat 
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 40-44 lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 40-44 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 45-49 lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 45-49 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 50-54 lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 50-54 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 55-59 lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 55-59 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 60-64 lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 60-64 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 65-69 lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 65-69 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 70-74 lat  
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o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 70-74 lat  
o szacowaną liczbę kobiet w wieku 75 i więcej lat  
o szacowaną liczbę mężczyzn w wieku 75 i więcej lat  
o obciążenie demograficzne - proporcja osób w wieku produkcyjnym do liczby osób w 

wieku poprodukcyjnym  
o średni dochód w PLN (rok 2017) na poziomie budynku razem  
o średni dochód w PLN (rok 2017) na poziomie budynku razem - osoby pobierające 

świadczenie ZUS  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 20 do 24 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 20 do 24 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 25 do 29 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 30 do 34 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 30 do 34 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 35 do 39 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 35 do 39 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 40 do 44 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 40 do 44 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 45 do 49 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 45 do 49 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 50 do 54 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 50 do 54 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 55 do 59 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 55 do 59 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 60 do 64 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 60 do 64 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujące kobiety w wieku od 65 do 69 lat  
o średni dochód w PLN (rok 2017) pracujący mężczyźni w wieku od 65 do 69 lat  
o liczbę firm KRS RAZEM  
o liczbę działalności CEIDG razem  
o liczbę działalności CEIDG aktywne  
o liczbę działalności CEIDG sekcja A klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja B klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja C klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja D klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja E klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja F klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja G klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja H klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja I klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja J klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja K klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja L klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja M klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja N klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja O klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja P klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja Q klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja R klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja S klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja T klasyfikacji PKD  
o liczbę działalności CEIDG sekcja U klasyfikacji PKD  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   

 

   

 
18 

o liczbę działalności CEIDG bez żadnej klasyfikacji PKD  
o liczbę aktywnych działalności CEIDG założonych w roku 2017 

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ROZWIĄZAŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO 

UDZIAŁU W KONKURSIE 

10.1. Rozwiązania Konkursowe Etapu I Konkursu należy złożyć do dnia wskazanego w pkt. 3.11. 

10.2. Po ustaleniu wyników Etapu I Konkursu Uczestnicy Konkursu, których Rozwiązania 

Konkursowe zakwalifikowały się do Etapu II Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o 

możliwości przystąpienia do Etapu II Konkursu. 

10.3. Etap II Konkursu odbędzie się w dniach wskazanych w pkt. 3.16. 

10.4. Rozwiązania Konkursowe składane są w sposób zapewniający ich anonimowość (Rozwiązania 

na które składają się dokumenty tekstowe, kod programu, prezentacje etc. nie mogą 

zawierać elementów identyfikujących podmiot, np. logotypów, danych autorów, odnośników 

do stron firmowych, pieczątek i innych informacji pozwalających na powiązanie Rozwiązania 

z Uczestnikiem). 

10.5. Rozwiązania Konkursowe składane są w jeden z dwóch sposobów: 

a. Przez Platformę Konkursową GovTech, gdzie anonimowość Rozwiązania zapewnia 

Uczestnik, a powiązanie Rozwiązania z właściwym Uczestnikiem w sposób 

niedostępny dla Sądu Konkursowego zapewnia Platforma Konkursowa GovTech. 

b. Pocztą na adres Zamawiającego. W takim wypadku Uczestnik powinien zapewnić 

dwie koperty, zapakowane jedna w drugą. Wewnętrzna koperta służy powiązaniu 

Rozwiązania z Uczestnikiem, dlatego też otwierana jest dopiero po zakończeniu 

oceny wszystkich prac. Koperta wewnętrzna powinna zawierać adnotacje „karta 

identyfikująca”, a w środku kartkę z danymi Uczestnika. Koperta zewnętrzna 

powinna zawierać treść anonimowego Rozwiązania Konkursowego na 

elektronicznym nośniku danych (np. pendrive) lub w formie papierowej, w zależności 

od sposobu realizacji wymagań Zamawiającego. 

11. KRYTERIA OCENY ROZWIĄZAŃ  

11.1. Sąd Konkursowy dokonuje oceny złożonych prac w I Etapie Konkursu w oparciu o niżej 

wymienione kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

k1 Poprawność wskazania wskaźników pośrednich 50% 
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k2 Koncepcja systemu 50% 

Dla każdego z rozwiązań przyznana zostanie łączna liczba punktów która obliczana będzie 

według poniższego wzoru: 

Ocena rozwiązania = ocena k1 * waga k1 + ocena k2 * waga k2, 

gdzie: 

Ocena k1, ocena k2 – suma punktów za dane kryterium 

Waga k1, waga k2 – waga dla każdego kryterium 

 

Sposób oceny kryterium Poprawność wskazania wskaźników pośrednich: 

1. Wszystkie zaproponowane przez uczestników konkursu wskaźniki pośrednie zostaną 

ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem wpływu na wskaźnik atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru. 

2. Każdy członek Sądu Konkursowego przyzna każdemu ze wskaźników pośrednich 

punkty w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza brak lub mały wpływ wskaźnika 

pośredniego na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, a 3 oznacza duży lub 

bardzo duży wpływ wskaźnika pośredniego na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru. 

3. Dla każdego ze wskaźników zostanie zsumowana liczba punktów pośrednich, 

przyznanych przez członków Sądu Konkursowego. Suma punktów pośrednich będzie 

sumą punktów za wskaźniki pośrednie danego Uczestnika konkursu. 

Dla kryterium Poprawność wskazania wskaźników pośrednich przyznana zostanie 

następująca liczba punktów obliczona według wzoru: 

k1 = 100 * (wskaźniki/ wskaźniki_max), 

gdzie: 

Wskaźniki – suma punktów Uczestnika za wskaźniki pośrednie, które otrzymał na podstawie 

oceny 

Wskaźniki_max – największa suma punktów przyznanych w ocenie 

 

Zamawiający zastrzega, że Sąd Konkursowy w ocenie wpływu wskaźników pośrednich pod 

względem wpływu na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej może wspomagać się ankietą 

przeprowadzoną wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy mogą zostać 

poproszenie o ocenę wpływu wskaźników pośrednich wg kryteriów przedstawionych wyżej. 

 

Sposób oceny kryterium Koncepcja systemu: 
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Ocena Rozwiązania w kryterium k2 zostanie wyznaczona na podstawie ocen przyznanych 

przez Sąd Konkursowy z wykorzystaniem następującego mechanizmu: 

1. Każdy członek Sądu Konkursowego przyzna punkty oceniając koncepcję 

przedstawioną dla danego Rozwiązania według każdego z podkryteriów, 

przydzielając liczbę punktów nie wyższą niż maksymalna, 

2. Ocenie podlegać będą podkryteria przedstawione w poniższej tabeli:  

 

Zagadnienie Podkryterium Max liczba 
punktów 

Funkcjonalność 
proponowanego systemu 

p1 - Opis sposobu działania i funkcjonalności 

systemu w odniesieniu do założeń przyjętych dla 

kalkulacji proponowanych wskaźników 

pośrednich 

10 

p2 - Opis sposobu działania i funkcjonalności 
systemu w procesie douczania modelu, 
określającego atrakcyjność inwestycyjną 

10 

p3 - Stopień zrozumienia oczekiwań 
Zamawiającego 

5 

 
3. Każdy członek Sądu przyzna od 1 do max liczby punktów określonych dla 

podkryterium. Łącznie za wszystkie podkryteria każdy członek sądu może przyznać 

max  25 punktów. 

4. Ocena k2 będzie liczona według wzoru: 

k2= 100 * (∑p/pmax) 

gdzie: 

∑p – suma punktów Uczestnika, którą otrzymał za Koncepcję systemu od Sądu 

konkursowego 

pmax – maksymalna liczba punktów do przyznania w kryterium Koncepcja systemu – 125 pkt 

(5 członków Sądu konkursowego * 25 punktów)  

 

 
11.1.1 Do Rozwiązania Uczestnik dołącza ofertę dotyczącą platformy prezentującej atrakcyjność 

inwestycyjną zawierającą maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na 

podstawie Rozwiązania o którym mowa w punkcie 3.3. 

11.1.2 Na podstawie dostarczonych rozwiązań, organizator wyłania do 5 Uczestników, którzy 

przystąpią do II Etapu. W przypadku, gdy zadeklarowany maksymalny planowany łączny 

koszt prac, o którym mowa w punkcie 11.1.1. przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 
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5.1. rozwiązanie nie podlega ocenie Sądu konkursowego. Sąd konkursowy ocenia każdego z 

Uczestników wg. kryteriów z przedstawionych w punktach 11.1 oraz 11.2. 

11.2. Sąd Konkursowy dokonuje oceny złożonych prac w II Etapie Konkursu w oparciu o niżej 

wymienione kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

k1 Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej 50% 

K2 Koncepcja systemu 50% 

 
Dla każdego z rozwiązań przyznana zostanie łączna liczba punktów obliczana będzie według 
poniższego wzoru: 
Ocena rozwiązania= ocena k1 * waga k1 + ocena k2 * waga k2, 
gdzie: 
Ocena k1, ocena k2, – suma punktów za dane kryterium 
Waga k1, waga k2, – waga dla każdego kryterium 

 
Sposób oceny kryterium Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności 
inwestycyjnej: 

1. Sąd konkursowy oceni  poprawność realizacji algorytmu na podstawie poprawności 
uszeregowania 5 obszarów pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej. 

2. Członkowie Sądu Konkursowego ocenią obszary, co posłuży do wskazania 
referencyjnego rankingu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów. 

3. Skuteczność wskazania przez Uczestnika miejsca rankingowego danego obszaru 
będzie oceniana tak, że uczestnik otrzyma 10 punktów za dokładne wskazanie 
miejsca rankingowego danego obszaru względem rankingu referencyjnego, 5 
punktów za wskazanie miejsca rankingowego danego obszaru z niezgodnością o 
jedno miejsce rankingowe względem rankingu referencyjnego i 0 punktów, jeśli 
niezgodność wskazania miejsca rankingowego danego obszaru względem rankingu 
referencyjnego będzie większa niż jedno miejsce.  

 
Dla kryterium Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności przyznana zostanie 
następująca liczba punktów obliczona według wzoru: 
k1= 100 * (skuteczność/ skuteczność_max), 
gdzie: 
Skuteczność – suma punktów Uczestnika za wskazanie miejsc rankingowych obszaru, które 
otrzymał w odniesieniu do rankingu referencyjnego utworzonego przez Sąd Konkursowy 
Skuteczność_max – największa suma punktów spośród przyznanych Uczestnikom za 
wskazanie miejsc rankingowych obszarów 

 
Sposób oceny kryterium Koncepcja systemu: 
Ocena Rozwiązania w kryterium k2 zostanie wyznaczona na podstawie ocen przyznanych 
przez Sąd Konkursowy z wykorzystaniem następującego mechanizmu: 

1. Każdy członek Sądu Konkursowego przyzna punkty oceniając koncepcję 
przedstawioną dla danego Rozwiązania według każdego z kryteriów, przydzielając 
ilość punktów nie większą niż maksymalna, 

2. Ocena k2 będzie średnią arytmetyczną sum  ocen członków Sądu Konkursowego, 
liczoną według wzoru określonego w pkt.5, 

3. Ocenie podlegać będą podkryteria przedstawione w poniższej tabeli, które stanowią 
uzupełnienie kryteriów oceny I etapu: 
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Zagadnienie Podkryterium Liczba 
punktów 

Rozwiązania techniczne dla 
proponowanego systemu 

p1 - Jasność i zrozumiałość koncepcji technicznej 4 

p2 - Uzasadnienie dla wyboru wskazanych 

rozwiązań 

6 

p3 - Wykorzystanie otwartych rozwiązań 

informatycznych 

6 

p4 - Potencjał rozwoju proponowanych 

rozwiązań 

4 

p5 - Powołanie na przykłady wykorzystania 

zastosowanych rozwiązań w projektach o 

podobnej funkcjonalności 

2 

Funkcjonalność 
proponowanego systemu 

p6 - Dodatkowe funkcjonalności, które 

usprawniają proces analizy realizowanej przez 

użytkownika końcowego 

6 

p7 - Propozycja dodatkowych funkcjonalności 
i/lub rozwiązań, które wykraczają poza 
minimalny zakres założeń funkcjonalnych 

6 

p8 - Stopień zrozumienia oczekiwań 
Zamawiającego 

6 

Koncepcja rozwoju 
proponowanego systemu 

p9 - Spójność koncepcji rozwoju 4 

p10 - Potencjalne metody zwiększenia jakości 
działania systemu po stronie funkcjonalnej i/lub 
technicznej 

4 

p11 - Perspektywa rozbudowy systemu o kolejne 
elementy 

2 

p12 - Propozycja wprowadzenia innych 
funkcjonalności w kontekście zrozumienia 
oczekiwań Zamawiającego i przydatności w 
realizacji podstawowych założeń systemu 

4 

p13 - Plan przeprowadzenia modernizacji 
systemu i rozwoju jego funkcjonalności 

4 

p14 - Kompatybilność planowanego rozwoju z 
podstawową wersją systemu 

4 

Wykorzystanie zasobów 
sprzętowych i zabezpieczenie 
funkcjonowania 
proponowanego systemu 

p15 - Wymagania sprzętowe dla użytkownika 
końcowego ze strony proponowanego systemu 

4 

p16 - Wymagania sprzętowe w procesie 
douczania modelu, określającego atrakcyjność 
inwestycyjną 

4 

p17 - Koszty uruchomienia i utrzymania systemu 10 

p18 - Stopień skomplikowania  środowiska 
produkcyjnego w kontekście konieczności 
odtwarzania środowiska w przypadku awarii 

4 

p19 - Minimalizacja konieczności wykorzystania 
rozwiązań dedykowanych 

6 

p20 - Opis mechanizmów zabezpieczenia 
ciągłości pracy 

4 

p21 - Koszty potencjalnej modernizacji systemu i 
rozwoju jego funkcjonalności 

6 
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4. Każdy członek Sądu przyzna od 1 do max liczby punktów określonych dla 
podkryterium od p1 do p21.  Łącznie za podkryterium k2 każdy członek sądu może 
przyznać max 100 punktów. 

5. Każdy członek Sądu Konkursowego przyzna punkty dla każdego z podkryteriów 
zgodnie z poniższym wzorem: 

 

k2=(k2s1 + k2s2 +k2s3+…+k2s5)/5 

gdzie k2- średnia arytmetyczna z sum punktów ocen członków Sądu 

k2s1, k2s2,k2s3…- suma punktów za podkryteria od p1 do p21 nadane przez członków Sądu 

s1, s2,…, s5- członek Sądu 

 

12. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO 

12.1. Sąd konkursowy liczy 5 osób. W skład Sądu konkursowego wchodzą:  

1) Agnieszka Gładysz, Dyrektor - Departament Strategii i Analiz 

2) Radosław Michałek, Dyrektor - Biuro Informatyki 

3) Joanna Antczak, Naczelnik - Wydział Geoprzetwarzania Danych 

4) Mariusz Krupa, Naczelnik - Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów 

5) Grzegorz Wróbel, Główny Specjalista - Wydział Metod Ilościowych 

12.2.  Do zadań Sądu konkursowego należy w szczególności:  

1) ocena Rozwiązań, 

2) wyłonienie najlepszych Rozwiązań, 

3) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu. 

12.3. Dokumentację Konkursu prowadzi Sekretarz Sądu Konkursowego. 

12.4. Sekretariat Sądu Konkursowego liczy 2 osoby, powołane przez Kierownika 

Zamawiającego. Sekretariat Sądu Konkursowego nie bierze udziału w pracach Sądu 

Konkursowego związanych z oceną Rozwiązań.  W skład Sekretariatu wchodzą: 

1) Michał Sobczak, Główny Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych, 

2) Piotr Kisiel, Główny Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych – w zastępstwie 

osoby, o której mowa w pkt. 12.4.a., gdy ta nie może wykonywać czynności 

sekretarskich w konkursie. 
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12.5. Nad zachowaniem anonimowości prac konkursowych i identyfikacją autorów 

Rozwiązań czuwa Sekretariat Sądu Konkursowego.  

13. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD, TERMIN WYPŁATY NAGRÓD ORAZ ZWROT KOSZTÓW 

PRZYGOTOWANIA ROZWIĄZAŃ 

13.1. W I Etapie Konkursu przyznaje się do 5 nagród.  

13.2. Nagrodę w I Etapie stanowi suma pieniężna w wysokości określonej w pkt 13.6 oraz 

zaproszenie do II etapu Konkursu  

13.3. W II Etapie Konkursu wyłania się jednego zwycięzcę Konkursu, którego w terminie 15 dni 

zaprasza się do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego Nagrodę w Konkursie. 

13.4. W II Etapie Konkursu Zamawiający zwraca koszty przygotowania Rozwiązań do 

wysokości  3000 zł (trzy tysiące złotych) na Uczestnika na podstawie oświadczeń składanych 

przez Uczestnika zgodnie ze wzorem udostępnianym przez Zamawiającego w trakcie trwania 

Etapu II. Zwrot kosztów przyznawany jest jedynie autorom Rozwiązań, które osiągnęły w 

Etapie II nie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów. Zwrot kosztów wypłacany jest w 

terminie 14 dni po zakończeniu II Etapu Konkursu. 

13.5. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Sąd Konkursowy. 

13.6. Rodzaj i wysokość nagród: 

a. I nagroda: 3 000 zł (trzy tysiące złotych)  

b. II nagroda: 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) 

c. III nagroda: 2 000 zł (dwa tysiące złotych) 

d. IV nagroda: 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) 

e. V nagroda: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) 

13.7. Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem pkt 13.8 zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 

15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od ogłoszenia wyników Etapu I Konkursu, a w przypadku 

wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 30 dni po dacie wydania 

ostatecznego wyroku lub postanowienia. 

13.8. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika Konkursu w oświadczeniu. W przypadku, gdy którąkolwiek z nagród określonych 

w pkt 13.6 zdobędzie Uczestnik w składzie wieloosobowym, reprezentujący ich w Konkursie 
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pełnomocnik, pod rygorem wstrzymania wypłaty nagrody, zobowiązany jest wskazać w 

jakich częściach dla każdego z tych uczestników ma zostać wypłacona nagroda. 

13.9. Kwota nagród, wskazanych w pkt 13.6 wraz z wysokością kosztów przygotowania rozwiązań 

wskazana w pkt.13.4 oraz wartość zamówienia, o którym mowa w pkt 13.3 Regulaminu 

stanowi całkowitą wartość konkursu. Zamawiający pomniejszy nagrody pieniężne 

o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

W przypadku osób prawnych, nagroda wypłacona zostanie w całości, a to na podatniku, 

który otrzyma nagrodę ciążyć będą określone obowiązki podatkowe. 

13.10. Zamawiający zastrzega sobie prawa do możliwości pozostawienia konkursu bez 

rozstrzygnięcia w sytuacji nie przyznania w kolejnych latach wystarczających środków 

budżetowych. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ 

KODÓW ŹRÓDŁOWYCH DO NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ ORAZ ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY 

14.1. Rozwiązania Konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie, 

ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 

14.2. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Rozwiązaniach Konkursowych lub Systemie 

Docelowym z elementów na licencji typu Open Source, zobowiązany jest on wskazać te 

elementy oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego i dostarczyć mu treść licencji 

określającej dokładne warunki korzystania. 

14.3. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przez Uczestnika oprogramowania Open 

Source i dotyczącej go dokumentacji będzie podlegało warunkom licencji danego 

oprogramowania Open Source, z zastrzeżeniem, że co do każdego elementu takiego 

oprogramowania Open Source, tj. w każdym przypadku jego wykorzystania, Uczestnik 

gwarantuje, że: 

a. wykorzystanie takiego Oprogramowania Open Source będzie zgodne z 

postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania; 

b. wykorzystanie Oprogramowania Open Source nie będzie ograniczać Zamawiającego 

w zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z 

Oprogramowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego 
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obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem 

źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja na Oprogramowanie Open Source 

uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia Oprogramowania Open 

Source z innym oprogramowaniem, Uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania 

takiego potencjalnego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego 

obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem 

źródłowym; 

c. Zwycięzca oświadcza i gwarantuje, że licencja na Oprogramowanie Open Source nie 

będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat 

lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania. 

14.4. Zamawiający gwarantuje, że wszelkie prawa autorskie i majątkowe do złożonego w 

Konkursie Rozwiązania Konkursowego pozostają własnością Uczestnika. Zapis ten nie 

dotyczy Rozwiązania Konkursowego złożonego przez Zwycięzcę. 

14.5. Zwycięzca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania 

wchodzącego w skład Rozwiązania Konkursowego i Systemu Docelowego w ramach 

ustalonego w drodze negocjacji wynagrodzenia oraz upoważni Zamawiającego do zlecania 

osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Przeniesienie ww. praw 

autorskich i licencji zostanie dokonane na następujących polach eksploatacji: 

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnienia utworu w całości lub w części w jakiejkolwiek 

formie i przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, w tym techniki drukarskiej, 

cyfrowej, reprograficznej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, w tym wprowadzanie 

do pamięci komputera; 

b. wprowadzanie utworu do pamięci komputerów, umieszczanie na dowolnych 

serwerach, wyświetlanie on-line; 

c. korzystanie z utworu na dowolnej liczbie komputerów i w dowolnym środowisku; 

d. wprowadzanie jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze utworu w 

ich wersji wynikowej lub ich części; 

e. zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do 

wprowadzania poprawek modyfikacji lub zmian w strukturze utworu; 

f. sporządzanie kopii zapasowych utworu; 

g. stosowanie utworu albo jego części w innych programach; 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   

 

   

 
27 

h. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu każdą znaną techniką; 

i. obrót nośnikami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, 

najem, dzierżawa nośników z utworami; 

j. w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy, we 

wszystkich wydaniach niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez 

ograniczenia liczby egzemplarzy i w dowolnym języku; 

k. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w lit. j. 

l. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

m. udostępnianie utworu osobom trzecim łącznie z komputerem, na którym jest ono 

zainstalowane; 

n. modyfikacja utworu i prace rozwojowe nad utworem oraz adaptacja utworu; 

o. przekazanie utworu w dowolnej formie, nawet łącznie ze sprzętem, na którym jest 

zainstalowany, stronie trzeciej, w tym także uczelniom, jednostkom naukowym, 

organom administracji publicznej wykonującym zadania na rzecz polityki naukowej i 

szkolnictwa wyższego; 

p. zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w utworze; 

q. udostępnianie utworu osobom trzecim świadczącym usługi wsparcia technicznego na 

rzecz Zamawiającego dla środowiska informatycznego Zamawiającego w zakresie 

związanym ze wsparciem technicznym świadczonym na rzecz Zamawiającego; 

r. wykorzystanie utworu w jakichkolwiek działaniach reklamowych lub promocyjnych; 

s. zarejestrowanie utworu w całości lub we fragmentach jako znaku towarowego, wzoru 

użytkowego lub zdobniczego; 

t. wykorzystanie utworu w całości lub we fragmentach, a także korzystanie 

interaktywne; 

u. wykorzystanie utworu w dowolnych pracach nad przygotowaniem strategii wdrażania 

i realizacji projektów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. 
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14.6. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych 

Oprogramowania wchodzącego w skład Systemu Docelowego na informatycznych nośnikach 

danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację oprogramowania. 

14.7. Zamawiający udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Zwycięzcy na polach 

eksploatacji wymienionych w pkt. 14.4, zwanej dalej „Licencją” lub „Licencją zwrotną”. 

14.8. Licencja nie jest ograniczona ani pod względem przeznaczenia i celu wykorzystania utworów 

ani też pod względem czasowym, terytorialnym czy ilościowym, ani pod żadnym innym 

względem.  

14.9. Zwycięzca będzie miał prawo udzielać Licencji na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego oraz dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego (sublicencja). 

14.10. Zamawiający udziela nieodwołalnego zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie 

z oprogramowania wchodzącego w skład Rozwiązania Konkursowego i Systemu Docelowego 

poprzez tłumaczenie, modyfikację, adaptację uzupełnienia lub uszczegółowienia i na 

komercyjne wykorzystywanie przez Zwycięzcę powstałych w ten sposób Rozwiązań lub ich 

modyfikacji. 

14.11. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Licencji na rzecz Zwycięzcy do oprogramowania 

wchodzącego w skład Systemu Docelowego na polach eksploatacji niewymienionych w pkt. 

14.4, które mogą się ujawnić w przyszłości, na pisemne pod rygorem nieważności żądanie 

Zwycięzcy – po uprzednim przeniesieniu autorskich praw majątkowych do oprogramowania 

wchodzącego w skład Rozwiązania Konkursowego na rzecz Zamawiającego na tych polach. 

14.12. Inne zapisy zdefiniowane przez Zamawiającego dla umowy zawieranej ze zwycięzcą 

konkursu: 

14.12.1. Zostaną opracowane w trakcie negocjacji zapisów umowy ze zwycięzcą konkursu. 

14.12.2. Uszczegółowienie pracy konkursowej obejmuje: 

 opracowanie algorytmu wskaźnika prezentującego atrakcyjność inwestycyjną 

 wykonanie projektu Systemu Docelowego 

 dokumentację techniczną Systemu Docelowego 

 instrukcję obsługi Systemu Docelowego dla użytkowników i administratorów 

Systemu 

 minimum roczną gwarancję na naprawę błędów oprogramowania 

 minimum roczne wsparcie producenta obejmujące zgłoszenia związane z błędami 
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technicznymi i funkcjonalnymi 

 

15. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU 

15.1. Zapoznanie Uczestnika z wynikami Konkursu nastąpi, przez wiadomość e-mail, na adres 

podany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

15.2. Wyniki I oraz II Etapu zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie Konkursowej 

GovTech po dokonaniu oceny II Etapu Konkursu o której mowa w pkt. 3.18.  

15.3. Uczestnik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wyniki poszczególnych etapów Konkursu 

do momentu ogłoszenia wyników przez Zamawiającego. 

15.4. Zamawiający zapewnia poufność Rozwiązania Konkursowego złożonego w Konkursie.  

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM 

KONKURSU 

Uczestnikom Konkursu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 PZP.  

 

W szczególności, Uczestnik może wnieść odwołanie od decyzji Sądu Konkursowego lub 

Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności, jeśli przekazana 

ona została drogą elektroniczną lub faksem. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym z kopią do Zamawiającego. Odwołanie można wnieść wyłącznie w zakresie 

czynności, która nie była zgodna z PZP. 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. 

Więcej na temat środków ochrony prawnej można przeczytać na stronie Urzędu Zamówień 

Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-

dotyczace-ustawy-pzp/inne/srodki-ochrony-prawnej  
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17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy systemów 

teleinformatycznych wspierających prowadzenie Konkursu, wywołane działaniem siły 

wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub innych Uczestników 

Konkursu. 

17.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych do 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, jeżeli nieprawidłowości nie są wynikiem 

błędów stosowanych w tym celu narzędzi dostarczonych przez Zamawiającego. 

17.3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Zamawiającego jest niniejszy Regulamin oraz przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

18. UNIEWAŻNIENIE LUB PRZERWANIE KONKURSU 

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu z przyczyn technicznych, prawnych 

lub naruszenia bezpieczeństwa środowiska informatycznego w wyniku dokonania lub próby 

cyberataku na środowisko informatyczne Zamawiającego lub dostępne pod adresem 

govtech.gov.pl lub gov.pl/govtech lub zamowienia.govtech.gov.pl. 

18.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w sytuacjach określonych w 

PZP. 

19. SPOSÓB WYKORZYSTANIA NAGRODZONYCH ROZWIĄZAŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Nagrodzone w Konkursie Rozwiązania Konkursowe Zamawiający będzie miał prawo 

wykorzystać w zakresie opisanym w sekcji 6 WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ 

KONKURSOWYCH. 

20. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

20.1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Zamawiającego danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu podanych we 

wniosku o dopuszczenie oraz w karcie identyfikacyjnej Rozwiązania, danych osobowych 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

20.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, siedziba Urzędu: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, NIP Urzędu: 527 23 

67 496, REGON Urzędu: 017510794, (zwany dalej Administrator).  
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20.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Mikołaja Komorowskiego 

(Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Danych UKE). 

20.4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w następujących celach: 

a. realizacji Konkursu i jego archiwizacji do celów dowodowych, 

b. rozpatrywanie reklamacji,  

c. rozliczenie podatkowe – w stosunku do uczestników Konkursu, którzy otrzymali nagrodę, 

d. obsługa, dochodzenia i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

20.5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestnika 

Konkursu jest: 

a. art. 6. ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Uczestnika Konkursu wyrażona zgodnie z pkt 20.1 

Regulaminu. 

b. art. 6. ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora tj. rozpatrzenie 

reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika Konkursu oraz obsługa, dochodzenie i obrona w 

razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

c. art. 6. ust. 1 lit. c RODO czyli obowiązek prawny ciążący na Administratorze, związany z 

przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym przepisami podatkowymi. 

20.6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z 

nim współpracującym przy realizacji Konkursu a także podmiotom świadczącym usługi 

księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacyjne oraz organom 

kontroli. 

20.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.   

20.8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 

wynikających z udziału w Konkursie oraz terminów zdefiniowanych w polskim prawie 

przewidzianych na archiwizację.  

20.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.   

20.10. Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych 

osobowych: 
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d. prawo dostępu do treści swoich danych,  

e. prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,  

f. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

g. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co 

do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem Uczestnika w 

Konkursie, 

h. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane 

Uczestnika Konkursu na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw 

można wyrazić ze względu na szczególną sytuację kontaktując się pisemnie lub mailowo 

zgodnie z pkt 20.2  powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

i. prawo do wycofania zgody – zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

jej podstawie. 

20.11. Uczestnikowi Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

20.12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, które wywołują skutki prawne. 

21. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU 

21.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, zmodyfikować treść 

Regulaminu w zakresie terminów poszczególnych Etapów i składu Sądu Konkursowego oraz 

Sekretariatu oraz doprecyzować kryteria oceny Rozwiązań w wyniku pytań kierowanych 

przez Uczestników. 

21.2. Treść każdej dokonanej zmiany Regulaminu zostanie upubliczniona na stronie internetowej 

ogłoszenia o konkursie oraz Platformie Konkursowej GovTech. 

21.3. Dokonane przez Zamawiającego zmiany treści postanowień Regulaminu są wiążące dla 

wszystkich Uczestników z chwilą ich upublicznienia. 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU: 

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
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Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa. 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy NDA 

Zatwierdzam 

Zastępująca Dyrektora Generalnego  

 Barbara Jamróz 
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Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Konkursie 
 

……………………….., dnia …………………..   roku 

Sprawa numer: BA.WZP.26.47.2019 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Platforma  prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach 

białych plam w dostępie do Internetu - sprawa numer: 

BA.WZP.26.47.2019 

prowadzonym przez Zamawiającego 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

NIP:  527-23-67-496, REGON: 17510794 

  

Nazwa Wnioskodawcy [[1]]: 

[[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA]] 

Siedziba (miejsce zamieszkania) Wnioskodawcy [[1]]:  

ul. [[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA_ULICA]] 

kod pocztowy: [[WNIOSKODAWCA_1_KOD_POCZTOWY]] 

 miejscowość: [[[[WNIOSKODAWCA_1_MIEJSCOWOŚĆ]] 

 

Dane kontaktowe Wnioskodawcy: 

Osoba reprezentująca: [[REPREZENTANT_IMIE_NAZWISKO]] 

telefon: [[REPREZENTANT_TEL]] email: [[REPREZENTANT_EMAIL]] 
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Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w nagłówku w imieniu Wnioskodawcy 

składam wniosek o dopuszczenie Wnioskodawcy do udziału w ww. konkursie. 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczam, że Wnioskodawca: 

1) posiada zdolność do czynności prawnych; 

2) spełnia warunki określone w pkt 7.6; 

3) zapoznał się z treścią Regulaminu; 

4) zapoznał się z treścią umowy NDA i zobowiązuje się do jej zawarcia z chwilą zakwalifikowania 

do II Etapu Konkursu; 

5) nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi 

Rozwiązaniami; 

6) wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie na potrzeby 

Konkursu i zgodnie z Regulaminem; 

7) akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując adres email do 

komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej GovTech. 

Uczestnik konkursu oświadcza, że jest świadomy, iż: 

1) składając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych we 

wniosku oraz w pracach konkursowych i dokumentach towarzyszących danych osobowych 

zgodnie z RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu; 

2) podpisanie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd.  
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Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy o zachowaniu poufności i zobowiązuje się 

do jej zawarcia z chwilą zakwalifikowania do II etapu konkursu. 

 

_____________________________ 

data i podpis osoby upoważnionej do  

reprezentowania Wnioskodawcy  

 

Załącznikiem do niniejszego wniosku jest:  

[[WNIOSKODAWCA_1_PEŁNOMOCNICTWO]]  
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Załącznik nr 2 – oświadczenie o ustanowieniu 
pełnomocnika 

……………………….., dnia …………………..   roku 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Wnioskodawca biorący udział w Konkursie „Platforma  prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na 

obszarach białych plam w dostępie do Internetu” 

  
 
Nazwa Wnioskodawcy [[1]]  
[[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA]] 
ul. [[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA_ULICA]] 
kod pocztowy: [[WNIOSKODAWCA_1_KOD_POCZTOWY]] 
miejscowość: [[[[WNIOSKODAWCA_1_MIEJSCOWOŚĆ]] 
NIP: [[WNIOSKODAWCA_1_NIP]] 
PESEL: [[WNIOSKODAWCA_1_PESEL]] 
 
Ustanawia pełnomocnika 
Nazwa pełnomocnika [[REPREZENTANT_IMIE_NAZWISKO]] 
Adres: [[REPREZENTANT_ADRES]] 
NIP: [[REPREZENTANT_NIP]] 
PESEL [[REPREZENTANT_PESEL]] 
 
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionych wyżej Wnioskodawców we 
wszystkich sprawach związanych z Konkursem, w szczególności w zakresie przeniesienia praw 
autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej na Zamawiającego. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo nie może zostać odwołane do czasu upływu terminu 30 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie powyższych danych 
osobowych zgodnie z przepisami RODO w ramach organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia 
wyników konkursu. 
 
 
 
 

………………………..…………………………………………………………………….. 
czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych  

do działania w imieniu Wnioskodawcy konkursu bądź podpis i pieczęć 
w przypadku, gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne 
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Załącznik nr 3 – Umowa NDA (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 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

§ 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.  

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. 
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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 
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 
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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. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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