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SPECYFIKACJA WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA  

(SWZ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
dla postępowania prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem  

miniPortalu – adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 oraz ePUAPu - adres https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia -  

w trybie podstawowym  
 

pn. 
Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie 

szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe.  
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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 
Dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem – https://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 

podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.  
3. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza kwotę 130 000,00 złotych, natomiast nie 

jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139 000,00 euro. 
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1509), ustawie z dnia 14 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonującej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej 

Hurtowni Danych (DWH), w podziale na dwa zadania częściowe, polegająca na: 
- Zadanie nr 1: 

a) Dostarczenie licencji pozwalających na rozbudowę funkcjonującej w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej Hurtowni Danych (DWH) wraz z zapewnieniem usług asysty technicznej; 
b) Rozszerzenie posiadanych przez Urząd licencji Oracle Business Intelligence wraz z 
zapewnieniem usług asysty technicznej;  
c) Odnowienie usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego 
przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114 oraz kontraktu nr 20345195; 

- Zadanie nr 2: 
Zrealizowanie szkoleń pod nazwą:  
a) „Oracle Data Integrator 12c: Integracja i administracja”,  
b) „Oracle Analytics”, 
c) „Tworzenie zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem Oracle Data Visualization. 

2. Szczegółowe opisy i wymagania dotyczące realizacji poszczególnych zadań zamówienia zostały 
zawarte, odpowiednio, w Załączniku nr 6a i Załączniku 6b do SWZ – wzorach umów oraz w 
załącznikach do tych umów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorach umów stanowiących Załączniku nr 6a i Załączniku 6b do SWZ. 

4. Projekt realizowany jest w ramach (z wyłączeniem pkt c w Zadaniu nr 1): Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 
Priorytetowa nr 4 „Pomoc Techniczna”, Działanie nr 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC”, 
Poddziałanie nr 4.1.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”. Projekt nr 
POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji 
etap II” dofinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020.  

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 
1) 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne; 
2) 48611000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych; 
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3) 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego; 
4) 80533200-1 - Kursy komputerowe. 

6. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy  - w zakresie zadania nr 2, Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
lub podwykonawcy, aby co najmniej jedna osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 
podczas realizacji umowy była zatrudniona na podstawie 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 2020 r. poz. 1320). Szczegóły opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6b do 
SWZ. 

7. W przypadku dostaw licencji oraz usługi przeprowadzenia szkoleń, których to charakter i 
specyfika jest o ustalonych standardach jakościowym i została szczegółowo określona w SWZ - 
wskazanie innych kryteriów oceny ofert niż cena, naruszałoby zasadę efektywnego i oszczędnego 
wydatkowania środków publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w SWZ przedmiot zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów,  to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, itp. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.12.2021 r. 
2. Pozostałe terminy realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określone zostały 

określone, odpowiednio, w Załączniku nr 6a i Załączniku 6b do SWZ – wzorach umów oraz w 
załącznikach do tych umów.  

 
V. Zamówienia częściowe, dodatkowe oraz oferta wariantowa. 
 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w zakresie jednego lub wszystkich zadań: 

- Zadanie nr 1 (Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE): 
a) Dostarczenie licencji pozwalających na rozbudowę funkcjonującej w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej Hurtowni Danych (DWH) wraz z zapewnieniem usług asysty technicznej; 
b) Rozszerzenie posiadanych przez Urząd licencji Oracle Business Intelligence wraz z zapewnieniem 
usług asysty technicznej;  
c) Odnowienie usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego 
przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114 oraz kontraktu nr 20345195 
- Zadanie nr 2 (Przeprowadzenie szkoleń): 
Zrealizowanie szkoleń pod nazwą:  
a) „Oracle Data Integrator 12c: Integracja i administracja”,  
b) „Oracle Analytics”  
c) „Tworzenie zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem Oracle Data Visualization. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp. 

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: 
 
I. Dla Zadania nr 1: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
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Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
II. Dla Zadania nr 2: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  

 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Opis sposobu spełnienia warunku:  

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) dysponują lub będą dysponować zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, posługującymi się płynnie językiem polskim w mowie i 

piśmie, które to osoby posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 

doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, 

tj.: 

 trener skierowany do przeprowadzenia szkolenia „Oracle Data Integrator 12c: 
Integracja i administracja” posiada doświadczenie zawodowe w pracy 
szkoleniowej, potwierdzone  przeprowadzeniem w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, w roli trenera, co najmniej  dwóch 
takich szkoleń; 

 trener skierowany do przeprowadzenia szkolenia „Oracle Analytics” posiada 
doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowej, potwierdzone  
przeprowadzeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, w roli trenera, co najmniej  dwóch takich szkoleń; 

 trener skierowany do prowadzenia szkolenia „Tworzenie zaawansowanych 
wizualizacji z wykorzystaniem Oracle Data Visualization” posiada 
doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowej, potwierdzone  
przeprowadzeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, w roli trenera, co najmniej  dwóch takich szkoleń. 

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji. 
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VII. Podstawy wykluczenia z postępowania. 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 
z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp. 
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3. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.    

 
VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 
 
1. W zakresie zadania nr 2, Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 
podmiotowych środków dowodowych tj.: 

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

 
IX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – nie dotyczy. 

 
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 
X. 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 lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie 2, musi potwierdzać, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2)  sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt XVI.1) SWZ, także oświadczenie 
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podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby.  

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

6. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oświadczenia, o których mowa w pkt XVI.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy, 

3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1.1) i X.2 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni 
wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców 
wspólnie składających ofertę. 

8. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany 
jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani. 

 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o wymaganiach 

formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów. 
 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą  elektroniczną 
przy użyciu: 

a. E-zamówienia:  

b. poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . 

Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na stronie 
Zamawiającego tj. https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać 
konto na e-zamowieniach. Wykonawca posiadający konto na e-zamówieniach ma dostęp do 
zakładek Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych zamieszczonych na e-zamówieniach. 
(https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-
3.2_20211016.pdf ) 
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5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy dostępnych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty elektronicznej, 
e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . Korespondencja przesłana za pomocą tych 
formularzy i poczty elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP). 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 
związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w 
ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej. 

9. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z  wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu 
składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

11. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą formularza do komunikacji 
zamieszczonych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . W temacie korespondencji należy podać numer i nazwę 
postępowania. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej (https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/), bez ujawniania źródła wniosku. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ. 

13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę 
treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 
XII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

 

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu 
osobistego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowana. 
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3. Sposób złożenia oferty, w tym metoda jej szyfrowania, opisany został w udostępnionej przez Urząd 
Zamówień Publicznych „Instrukcji interaktywnej” dostępnej na e-zamówieniach 
(https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf ). 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie zawartość powyższego folderu (wraz z 
samym folderem) Wykonawca umieści w pliku archiwum .zip, po czym zaszyfruje go za pomocą 
narzędzia udostępnionego w szczegółach niniejszego postępowania na e-zamówieniach. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia  16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
o nazwie: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Wykonawca 
zobowiązany będzie, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w 
sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne 
ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

Uwaga: Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona 
informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone 
w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma charakter techniczny, 
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom 
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy 
można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub 
określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub 
te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. 

6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

1) przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 

2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 

3) cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. 

8. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 

9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
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Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu oferty. 

 
XIII.  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. 

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 
 

XIV. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
XV. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów 

 
Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 
miejscu u Zamawiającego. 

 
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 
SWZ) złożyć:  

1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ; 

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy); 

3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt X.2 SWZ (o ile dotyczy), sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ; 

4) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.7.2) SWZ (o ile dotyczy) sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. 

5) 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, o którym mowa w pkt X.5 SWZ; 

6) dokumenty, o których mowa w pkt XII.12 – XII.13 SWZ, 
7) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 11 Załącznika nr 1 do SWZ – wzór 

formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 
XVII. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.12.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 
Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

XVIII. Termin i sposób składania ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  03/11/2021 r. do godz. 10:00 
 

2.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

 
XIX. Tryb otwarcia ofert. 
 
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

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

1) Opis oceny ofert złożonych w ramach Zadania nr 1  

a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie 
może otrzymać 

oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT (C) 100% 100 punktów 

 
b) Zasady oceny kryterium „Cena z podatkiem VAT” (C) 

W przypadku kryterium „Cena z podatkiem VAT” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
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𝑃𝑖(𝐶) =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
×max(𝐶) 

gdzie: 
i – numer oferty; 
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena z podatkiem VAT”; 
Cmin – najniższa cena z podatkiem VAT spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci – cena z podatkiem VAT oferty „i”; 
max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” (C)” – 
100 punktów. 

 
c) Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

𝑆(𝑖) = 𝑃𝑖(𝐶) 
gdzie:  
S(i) – łączna suma punktów badanej oferty „i”; 
𝑃𝑖(𝐶) – liczba punktów za kryterium „Cena z podatkiem VAT” oferty „i”. 

 
2) Opis oceny ofert złożonych w ramach Zadania nr 2 

 
a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT (C) 100% 100 punktów 

 
b) Zasady oceny kryterium „Cena z podatkiem VAT” (C) 

W przypadku kryterium „Cena z podatkiem VAT” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

𝑃𝑖(𝐶) =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
×max(𝐶) 

gdzie: 
i – numer oferty; 
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena z podatkiem VAT”; 
Cmin – najniższa cena z podatkiem VAT spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci – cena z podatkiem VAT oferty „i”; 
max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” (C)” – 
100 punktów. 
 
c) Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

𝑆(𝑖) = 𝑃𝑖(𝐶) 
gdzie:  
S(i) – łączna suma punktów badanej oferty „i”; 
𝑃𝑖(𝐶) – liczba punktów za kryterium „Cena z podatkiem VAT” oferty „i”. 
 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej (w ramach danego zadania częściowego). 
1) 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; 

2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
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wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze; 

3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem; 

4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3), Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 
3. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

 
XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów.  
 

XXII. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 

ramach danego zadania częściowego), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której 
wykonawcy wskażą podmiot uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (w ramach danego zadania częściowego). Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu informacje niezbędne do uzupełnienia umowy. 

 
XXIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy. 
 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umów, zostały określone we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 6a 
i  Załącznik nr 6b do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we 
wzorach umów. 

 
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, 

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
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upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 5.1). 
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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, w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX 
ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 
ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

 
XXV. 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 z późn. zm.), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
adres siedziby: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer 
faksu: +48 22 53 49 162. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu podstawowego, pn. „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE 
oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe” – sprawa 
BA.WZP.26.42.2021. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp. 
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma 
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych). 
Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru 
danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby 
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państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na 
podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. 
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym 
administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy 
o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 
z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres 
przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie 
z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

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

8) Posiada Pani/Pan prawo: 
a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma 

to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji 
dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 
ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

b) uzyskania kopii danych osobowych, 
c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania oraz jego załączników, 

d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.  

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

 
XXVI. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Rafał Ginszt – 
telefon: 22 53 49 169, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl. 
 
Załączniki do niniejszej SWZ: 
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty; 
Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 2B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;  

Załącznik nr 3 – wzór wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego (dotyczy Zadania nr 2); 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia; 

Załącznik nr 6a – wzór umowy z załącznikami (w zakresie Zadania nr 1); 
Załącznik nr 6b – wzór umowy z załącznikami (w zakresie Zadania nr 2). 
 

 
Zamawiający: 

 
Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty. 
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.42.2021 - „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych 
UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe” 

WYKONAWCA(Y): ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

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

 

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

„Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w 
podziale na dwa zadania częściowe” – sprawa numer: BA.WZP.26.42.2021 

 
Oświadczam(y), że: 

 
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do tej SWZ oraz modyfikacji tej SWZ, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do 

SWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 

ZADANIE NR 1 - Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE 

a) netto ………………………… PLN (słownie: ......................................................,  …………. groszy) 

podatek VAT wg stawki ….% - ……………..…. PLN (słownie: ....................................,  …………. groszy) 

brutto1....................................... PLN (słownie: ...............................................,  …………. groszy)2;  

 

ZADANIE NR 2 - Przeprowadzenie szkoleń 

b) netto1 ………………………… PLN (słownie: ......................................................,  …………. groszy) 

podatek VAT wg stawki ….% - ……………..…. PLN (słownie: ....................................,  …………. groszy) 

brutto1....................................... PLN (słownie: ...............................................,  …………. groszy)3;  

 

4) stosownie do art. 225 ustawy Pzp oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie4 

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. 225 ust. 2 ustawy Pzp: 

                                                 
1 Wypełnia Wykonawca. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. Wykonawca składając taką ofertę, informuje Zamawiającego w pkt 6 formularza oferty, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
2 Wypełnia Wykonawca. 
3 Wypełnia Wykonawca. 
4 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
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Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić 
do powstania obowiązku 
podatkowego u 
Zamawiającego5 
 

Wartość towaru lub usługi objętego 
obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego bez podatku od 
towarów i usług 

Stawka podatku od 
towarów i usług, 
która zgodnie z 
wiedzą wykonawcy, 
będzie miała 
zastosowanie. 

   

   

 
5) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ, 

6) Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni do dnia …..2021 r., 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 6a / Załączniku nr 6b 

do SWZ, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej 

w Załączniku nr 6a / Załączniku nr 6b  do SWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie 

jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej6, 

10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 

zamówienia, 

11) na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp oświadczam, 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.7 SWZ7:  

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

 1)    

 2)    

 

12) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom
8
, 

 

 Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) 

   

   

 
13) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy9 mikroprzedsiębiorstwem /małym /średnim 

przedsiębiorstwem. 

                                                 
5 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. 
6 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
7 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
8 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie występują podwykonawcy. 
9 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 
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14) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO10  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

 
15) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 
Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      
                
Telefon: __________________________________ 
 
Adres e-mail:  __________________________________ 

Adres e-PUAP:  __________________________________ 

 

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

                …………………………………………….. 

  (podpis) 

 
UWAGA: Formularz oferty 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. 

                                                 
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. 
10 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 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 2A do SWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.42.2021 - „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych 
UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe” 

WYKONAWCA(Y): ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

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

 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie licencji do 
rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania 
częściowe” – sprawa numer: BA.WZP.26.42.2021, oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego w pkt VI SWZ; 

 
3) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt VI SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
                                               (należy wskazać podmiot/y) 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………                                 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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 2B do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.42.2021 - „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni 
Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania 
częściowe” 

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

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

 
Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie licencji do 
rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania 
częściowe” – sprawa numer: BA.WZP.26.42.2021, oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia następujące warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt VI SWZ tj: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
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 Podmiotu/ osoby 
upoważnionej do reprezentacji 

Podmiotu) 
 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Podmiotu, zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Podmiotu (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 SWZ – wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia w Zadaniu 2. 

 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.42.2021 - „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych 
UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe” 

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

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

 
 

Lp. Imię i Nazwisko  Doświadczenie / Wykształcenie 

Podstawa dysponowania osobą 

[np. umowa 

o pracę, umowa cywilno- 

prawna] 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 

1. Wykazane osoby muszą spełniać warunki określone w SWZ w rozdziale VI w zakresie Zadania nr 2 ust. 4) lit. 

b). 

2. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, załącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizujący zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

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

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

       (podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawców 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 4 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie składają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenia zamówienia) 
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.42.2021 - „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych 
UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe” 

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

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

 
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie licencji do rozbudowy 
Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe”, sprawa 
numer BA.WZP.26.42.2021. 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
poszczególni Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonają następujące usługi 
stanowiące przedmiot zamówieniu: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Wykaz usług, które zostaną wykonane przez Wykonawcę 

1. 
 

 
 

2. 
 

 
 

……. 
 

 
 

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

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

       (podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawców 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 5 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia 
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności dotyczące: 
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Wzór  

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY  
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych 
UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe”, sprawa numer 
BA.WZP.26.42.2021. 

 
DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

Nazwa /Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………....... 
  Dane adresowe: ………………………………………………………………………………..…… 

telefon: …………………….……………………….………. faks …………...…………..……… 
e-mail: …………………………………………………….… 

 
Stosownie do art. 118 ustawy PZP, zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 
DANE WYKONAWCY: 

Nazwa /Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………....... 
  Dane adresowe: ………………………………………………………………………………..…… 

telefon: …………………….……………………….………. faks …………...…………..……… 
e-mail: …………………………………………………….… 

 
a) nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie zasobu – poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych) 

 
b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:11 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  podmiotu 
udostępniającego zasoby  przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

…………………………………………………………………………………………………………… 
d) czy i w jakim zakresie 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 ? 

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

e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby 
…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
11 należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość 

środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 

 

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

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

       (podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawców 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 6a do SWZ – wzór umowy wraz z załącznikami. 

 
 

UMOWA nr ………………………………………………. 
zawarta w dniu …………………………………. 2021 roku  

 
pomiędzy:  

 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (01-211), ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-
23-67-496, REGON: 017510794, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UKE”, reprezentowanym przez:  
…………………………. – …………………………., 

 
a  

 
……………..……………..………………..……………..………………………..………………..… z siedzibą w ……………………………..… 
przy ul. ………………………..………………..…, kod ……….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców (w przypadku 
przedsiębiorcy wpisanego do KRS), przez Sąd Rejonowy …………….……………………………..….… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………. (NIP …………………, REGON 
…………), kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości …………………… zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………..,  

 
zwanymi dalej Stronami.  

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została po przeprowadzeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej w Umowie „ustawą Pzp”, 
w wyniku którego za najkorzystniejszą uznano Ofertę przetargową Wykonawcy. 

 

§ 1.   
1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) rozbudowa funkcjonującej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Hurtowni Danych (DWH), 
2) rozszerzenie posiadanych przez Zamawiającego licencji Oracle Business Intelligence lub 

zastosowanie rozwiązania równoważnego, 
3) odnowienie usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego 

przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114 oraz kontraktu nr 20345195, 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2.   
1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie ………………………………...  
2. Termin realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie dotrzymany, gdy w tym terminie zostanie 

podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wskazanych w § 
5 ust. 5 Umowy, protokół odbioru, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Umowy. 

 
§ 3.   
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone na podstawie 
Formularza ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, w łącznej maksymalnej 
kwocie: 
netto ………………………. zł (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... zł (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... zł (słownie: …………………………..) 
w tym za: 

a) rozbudowę funkcjonującej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Hurtowni Danych (DWH): 
netto ………………………. zł (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... zł (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... zł (słownie: …………………………..); 
 
b) rozszerzenie posiadanych przez Zamawiającego licencji Oracle Business Intelligence lub 
zastosowanie rozwiązania równoważnego: 
netto ………………………. zł (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... zł (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... zł (słownie: …………………………..); 
 
c)  odnowienie usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez 
Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114 oraz kontraktu nr 20345195: 
netto ………………………. zł (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... zł (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... zł (słownie: …………………………..). 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy. 

 

§ 4.   
1. Zapłata kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 nastąpi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, do której dołączona będzie kopia 

protokołu odbioru podpisana przez Strony umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………………... 

2. Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku faktury 

pisemnej na adres: (01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9), natomiast w przypadku faktury 

elektronicznej z adresu Wykonawcy (………………………………………) na adres Zamawiającego: 

(sekretariat.bi@uke.gov.pl).  

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub 

z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 2 taką fakturę uznaje się za niedostarczoną. 

4. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 527-23-67-496 oraz 

informację, że dostawa realizowane jest na podstawie Umowy wraz ze wskazaniem jej numeru. 

5. Faktura VAT zawierać będzie w szczególności: numer umowy, kwotę netto, kwotę podatku VAT, 
wartość brutto. 

6. Przedmiot zamówienia wyszczególniony w § 1 ust. 1 pkt 1) i 2) sfinansowany zostanie ze środków 
przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr 
POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” 
dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-
2020. 

7. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie obowiązującymi 

przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub odpowiednio do momentu 

ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści Umowy, których spełnienie jest wymagane 

przed wystawieniem danej faktury.  
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8. Jeżeli Zamawiający nie uiści zapłaty w terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu za 
okres opóźnienia odsetki według stopy odsetek ustawowych. Przed naliczeniem odsetek Wykonawca 
zawiadomi jednak na piśmie Zamawiającego o istnieniu zaległości ze wskazaniem jej kwoty. Jeżeli 
Zamawiający pokryje zaległość w ciągu 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia, Wykonawca nie 
będzie naliczał mu odsetek za opóźnienie od zapłaconej kwoty. 

9. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, 

Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej 
zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które 
skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i 
niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia, jego własne. 

4. Strony zobowiązane są do oddelegowania kompetentnych osób i podmiotów dedykowanych do 
współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

5. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy, w tym do podpisywania protokołów 
odbioru przewidzianych Umową są:  
a) ze strony Zamawiającego: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
lub 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
b) ze strony wykonawcy: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
lub 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 5, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga uprzedniego, pisemnego 
poinformowania drugiej Strony, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na 
adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 
postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć 
wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności 
ogłoszeniu upadłości, następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

8. Wykonawca na wniosek Zamawiającego niezwłocznie udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i 
danych o stanie zrealizowania Umowy. 

9. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych 
z wykonaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych na piśmie przez Wykonawcę. 
Brak pisemnej informacji Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z 
wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od 
odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez 
Wykonawcę od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność zrealizowanych prac z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, iż wszystkie prace prowadzone w infrastrukturze 
Zamawiającego wykonywane będą w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy Zamawiającego oraz w 
terminie i trybie ustalonym przez Strony. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy do stosowania przepisów wynikających z 
aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207.), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę. 
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§ 6.   
1. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

1) udziela Zamawiającemu dożywotnich licencji na oprogramowanie wymagane do rozbudowy 
Hurtowni Danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (DWH) zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

2) udziela Zamawiającemu dożywotnich licencji na oprogramowanie wymagane do rozszerzenie 
posiadanych przez Zamawiającego licencji Oracle Business Intelligence lub do zastosowania 
rozwiązania równoważnego zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku 1 do Umowy (Opis 
Przedmiotu Zamówienia). 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą podpisania z wynikiem pozytywnym przez Strony Końcowego protokołu odbioru oraz bez 

ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 
rozporządzanie tymi kopiami, 

b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu, 

c) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) i 
nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, 

itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób 
trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw 
pokrewnych,  

2) wartości niematerialne oraz inne efekty wykonania Umowy wytworzone przez Wykonawcę  
w ramach Umowy, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) będą stanowić jego wyłączną 
własność lub przedmiot jego wyłącznych praw, 

3) utwory, z których Wykonawca skorzysta do wykonania przedmiotu Umowy, nie będą posiadały wad 
fizycznych lub prawnych,  

4) rozporządzanie utworami lub przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i 
intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw 
do znaków towarowych. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego  
w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów. 
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7. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych  
z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć 
wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od 
odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu 
wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

8. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi przez 
osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu Umowy, 
Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do 
dalszego korzystania z oprogramowania lub dokumentacji w taki sposób, by nie naruszały praw osób 
trzecich i spełniały wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

9. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia licencji lub sublicencji, w tym z powodu wypowiedzenia 
lub wygaśnięcia licencji lub sublicencji na podstawie której zostały udzielone, Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć w terminie 14 dni w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 4 
ust. 1, licencję lub sublicencję zamienną zgodną z wymaganiami określonymi w Umowie, chyba że 
wypowiedzenie nastąpiło wskutek zawinionego i sprzecznego z dostarczonymi warunkami licencyjnymi 
działania Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu Umowy nie rodzi i nie będzie rodziła po stronie 
Zamawiającego konieczności uzyskania jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz osób trzecich. 

 

§  7.  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, liczonej od terminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 

2) za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 12 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każde stwierdzone naruszenie; 

3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących  
po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) podlegają sumowaniu. 
6) W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 
7) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, z 

zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3.  
8) Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.  
 

§ 8.   

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na zrealizowane w ramach niniejszej 
umowy usługi.  

2.  Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu 
na okoliczność udzielenia gwarancji. 

3.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru. 

4.  Z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w czasie trwania 
gwarancji. Wszelkie koszty związane z reklamacją i naprawami gwarancyjnymi  
w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę. 

5.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie dokonane przez przedstawiciela 
Zamawiającego, o którym mowa w § 5 umowy i bezpłatnej naprawy  
w terminie 28 dni.   
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6.  Zgłoszeń, o których mowa w ust. 5, Zamawiający dokonuje droga elektroniczną w dni robocze. 

7.  Gwarancja nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, bez uzgodnienia  
z Wykonawcą, do produktów zrealizowanych w ramach dokonywanych przez Wykonawcę zleceń. 

 

§  9.  
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia 

Umowy. 
2. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy tak dalece, że należyte wykonanie przedmiotu Umowy 
nie będzie możliwe w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy łącznie przez okres dłuższy niż 10 dni - odstąpienie 
następuje w terminie 5 dni po upływie wskazanego powyżej terminu; 

3) Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźnia się w realizacji innych niż 
określone w pkt 1) i 2) zobowiązań wynikających z Umowy - odstąpienie następuje po upływie 
terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do realizacji Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania; 

4) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej; 

5) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia 
i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy Zamawiający 
wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i usunięcia skutków tych 
naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. 
terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w terminie do 5 dni na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

4. Postanowienia ust. 3 zdanie 1) i 2), nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt 1), 2) i 4). W tym 
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego. 

5. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego 
podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w związku z czym żadna 
ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony  
w ramach realizacji przedmiotu Umowy.  

 

§  10.  
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem 

zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy, kiedy 
wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej strony. 

2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą Pzp. 
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 
4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, gdy: 

1) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub 
zakres realizacji przedmiotu Umowy; 

2) niezbędne jest zmniejszenie zakresu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący 
Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 

3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

4) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 Umowy lub zasad 
płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego  
w pkt 1 – 2; 

5) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług; 
6) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 11 Umowy, 
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7) niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; 

8) w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 
5. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1)-8), zobowiązana jest do przekazania 

na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i od 
proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 

6. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 5), Wykonawca 
może wystąpić do Zamawiającego w terminie 10 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 
na wysokość wynagrodzenia. 

7. W terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strony podejmują 
negocjacje w zakresie zmiany wynagrodzenia.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia ustalona w negocjacjach obowiązywać będzie od dnia wejścia  
w życie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 5).  

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 5), wynegocjowana wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów.  

10. Jeżeli w terminie 15 dni od daty wszczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, potwierdzonego 
obustronnie podpisanym protokołem z negocjacji, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu. 

11. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 7), wprowadzenie 
zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez 
Zamawiającego wymiarze. 

§  11.  
1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie 

występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej 
obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi 
drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej 
dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić 
drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej 
w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią 
inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze 
swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej 
oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie 
swoich zobowiązań. 

 

§ 12.   
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy niezależnie od 
formy przekazania tych informacji i ich źródła; 

2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych w Umowie;  
3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób uzyskujących 

informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i 
w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego; 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 

4) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którym ujawnienie takie będzie 
uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z 
realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron; 

5) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane w trakcie 
realizacji Umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po zakończeniu realizacji Umowy, 
między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności 
danych oraz odebranie od tych pracowników oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych. 

2. Strony ustalają, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania: 
1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za sprawą 

którejkolwiek ze Stron Umowy; 
2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 
3) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas nieoznaczony, także po zakończeniu 

trwania Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji Umowy przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego 

zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji.   
5. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania korespondencji 

zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego. 
6. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1, z późn. zm.) – dalej „RODO”.  

8. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub 
udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i 
nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem 
danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane 
osobowe (w tym dane kontaktowe) udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną Zamawiającego 
zamieszczoną w załączniku nr 4 do umowy (Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób 
reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy). 

 

§ 13. 
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. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 
4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz mogą być 

dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być rozwiązywane bez 

zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, 
zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.   
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Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Wykonawcy - Oferta, 

Załącznik nr 3 Końcowy protokół odbioru, 

  

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz 
wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

………………………………………………     ……………………………………………… 
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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
W poniższych punktach oraz załącznikach zastosowano odniesienie do produktów Oracle ze względu na 
istniejące już wdrożenia w organizacji Zamawiającego. Produkty Oracle spełniają normy techniczne ISO/IEC 
15408 gwarantujące jednolite podejście do ewaluacji funkcji bezpieczeństwa i możliwości produktów IT. 
Dopuszcza się dostarczenie rozwiązań równoważnych, rozumianych jako zapewniających rozszerzenie 
funkcjonalności, o którym mowa poniżej z jednoczesnym przeniesieniem obecnych funkcjonalności, 
procesów ETL, danych i struktur danych przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów i w terminie dostawy.  
Dodatkowo wiedza osób obsługujących obecne rozwiązanie musi wystarczać do obsługi proponowanego 
rozwiązania równoważnego. 

 
Dostarczenie licencji i zapewnienie usług asysty technicznej dla licencji 

 
Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania nr 1 jest:  

A Rozbudowa funkcjonującej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Hurtowni Danych (DWH) lub 
zastosowanie rozwiązania równoważnego zgodnie z poniższymi wymaganiami:  
1 Sprzedaż dożywotnich licencji na użytkownie Oracle Database Standard Edition 2 lub licencji na 

oprogramowanie równoważne, przeznaczonych do zainstalowania na serwerze o specyfikacji 
technicznej opisanej w pkt A.6. 

2 Zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji na oprogramowanie dostarczone 
w ramach pkt. 1 wyżej, zgodnie z warunkami Umowy licencji przez okres  
1-go roku używania licencji. 

3 Rozbudowywana Hurtownia Danych ma zapewniać dostęp do gromadzonych danych dla systemów 
klasy Business Intelligence oraz innych aplikacji realizujących działania z zakresu analizy biznesowej 
w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. 

4 Przeprowadzenie migracji posiadanych przez Zamawiającego 40 licencji Oracle Data Integrator for 
Oracle Business Intelligence dla nazwanych użytkowników (Named User Plus Perpetual, numery 
CSI: 20918425, 21589612) do Oracle Data Integrator Enterprise Edition lub do rozwiązania 
równoważnego oraz sprzedaż dodatkowych dożywotnich licencji Oracle Data Integrator Enterprise 
Edition, lub licencji na oprogramowanie równoważne, pozwalających (wraz z licencjami 
powstałymi z migracji) na używanie oprogramowania na serwerze Hurtowni Danych UKE o 
specyfikacji technicznej opisanej w pkt A.6.  

5 Zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji na oprogramowanie dostarczone 
w ramach pkt. 4 wyżej, zgodnie z warunkami Umowy licencji przez okres  
1-go roku używania licencji. 

6 Specyfikacja techniczna serwera, na którym została uruchomiona Hurtowania Danych UKE: 
a) System operacyjny: Windows Server 2019 Standard;  
b) Liczba procesorów: 1 CPU – Intel Xeon Gold 5222; 
c) Częstotliwość taktowania: 3,8Ghz; 
d) Liczba rdzeni/wątków: 4/8; 
e) Pamięć RAM: 320 GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2933 MT/s; 
f) Dysk : trzy dyski SAS 15kRPM, każdy 300GB, typu Hot-plug; 
g) Sterownik dysków: Sterownik dysków wewnętrznych SAS obsługuje RAID 0, 1, 5; 
h) Napęd optyczny: napęd DVD +/- RW, SATA; 
i) Interfejsy sieciowe: 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet, 2 interfejsy sieciowe 1 Gb Ethernet 

oraz 2 interfejsy Fiber Channel 16 Gb; 
j) Zasilanie: podwójny, nadmiarowy, wymieniany bez wyłączenia systemu zasilacz, min. 750W. 

7 Dostawa licencji w ramach Zadania 1.A nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy z Wykonawcą jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.  

B Rozszerzenie posiadanych przez Zamawiającego licencji Oracle Business Intelligence lub zastosowanie 
rozwiązania równoważnego zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
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1 Dostarczenie dożywotnich licencji na użytkownie Oracle Business Intelligence Standard Edition dla 
10 nazwanych użytkowników (Named User Plus Perpetual) lub licencji na oprogramowanie 
równoważne, przeznaczonych do zainstalowania na serwerze o specyfikacji technicznej opisanej w 
pkt B.4. 

2 Zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji na oprogramowanie dostarczone 
w ramach pkt. 1 wyżej, zgodnie z warunkami Umowy licencji przez okres  
1-go roku używania licencji. 

3 Zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla 40 licencji Oracle Business 
Intelligence Standard Edition Named User Plus Perpetual posiadanych przez Zamawiającego 
(numery CSI: 17933291, 20447304, 21589612), lub równoważnych, zgodnie z warunkami Umowy 
licencji przez okres 1-go roku używania licencji. 

4 Specyfikacja techniczna serwera na którym została uruchomiona platforma Oracle Business 
Intelligence: 
a) System operacyjny: Windows Server   2012 R2 Standard 
b) Liczba procesorów: 2 CPU – Intel Xeon E5-2640 v4  
c) Częstotliwość taktowania: 2,4 Ghz 
d) Liczba rdzeni/wątków: 10/20 
e) Pamięć RAM: 384 GB typu RDIMM  
f) Dysk: trzy dyski, każdy 300 GB 
g) Sterownik dysków: Sterownik dysków wewnętrznych SAS obsługuje RAID 0, 1, 5. 
h) Napęd optyczny: napęd DVD +/- RW, SATA 
i) Interfejsy sieciowe: 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet, 4 interfejsy sieciowe 1 Gb Ethernet  
j) Zasilanie: podwójny, nadmiarowy, wymieniany bez wyłączenia systemu zasilacz, min. 500W 

5 Dostawa licencji w ramach Zadania 1.B nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy z Wykonawcą jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r. 

C Odnowienie usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd 
kontraktu asysty technicznej nr 12635114 oraz kontraktu nr 20345195, zgodnie z poniższymi punktami: 
1 Wykaz posiadanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej produktów (licencji) wraz 

z wyszczególnieniem okresów zamawianej usługi asysty technicznej przedstawiono w tabeli. 
2 W odniesieniu do programów Oracle Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi Asysty 

Technicznej (z ang. Software Update License & Support), dostępne poprzez serwis My Oracle 
Support (za pomocą numeru CSI - Customer Support Identifier), w następującym zakresie: 
a) dostarczania aktualizacji programów, poprawek, alarmów dotyczących zabezpieczeń i 

pakietów poprawek krytycznych (CPU); 
b) dostarczania aktualizacji związanych z przepisami podatkowymi i zmianami wymagań 

prawnych; 
c) dostarczania skryptów podwyższających wersję; 
d) certyfikacji z większością nowych produktów lub wersji produktów innych firm; 
e) dostarczania głównych wersji (major releases) produktów i technologii, obejmujących ogólne 

wersje poprawione (general maintenance releases) oraz wybrane wersje funkcjonalności i 
aktualizacji dokumentacji; 

f) całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia; 
g) dostępu do serwisów My Oracle Suport i/lub ATG Customer Suport Portal (całodobowych 

internetowych systemów asysty technicznej, działających we wszystkie dni tygodnia), w tym 
możliwości rejestrowania zgłoszeń serwisowych przez Internet, o ile nie ustalono inaczej; 

h) obsługi w kwestiach pozatechnicznych w zwykłych godzinach pracy.  
Szczegółowy zakres i zasady świadczenia usług Asysty Technicznej dostępne są na stronie 
http://www.oracle.com/pl/support/policies/index.html. 

3 W odniesieniu do rozwiązania równoważnego, dostarczonego w ramach Zadania 1 niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia, zakres asysty powinien być analogiczny do powyższego. 

4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po podpisaniu umowy dokument, wystawiony przez 
producenta oprogramowania Oracle lub równoważnego, dostarczonego w ramach Zadania 1 
niniejszego zaproszenia, potwierdzający wykupienie na rzecz Zamawiającego usługi asysty 
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technicznej dla licencji wyszczególnionych w tabeli.  Dostarczenie ww. dokumentu potwierdzone 
będzie protokołem odbioru.  

 
Wykaz licencji Oracle typu Full Use (kontrakt nr 12635114) 

Opis produktu Numer CSI I
lość 

Poziom/Rodzaj 
licencji 

Oracle Database Standard Edition  
- Named User Plus Perpetual 

15302886 5 FULL USE 

Oracle Database Standard Edition One – Processor 
Perpetual 

17684705 2 FULL USE 

Oracle Database Standard Edition  
- Processor Perpetual 

17684705 2 FULL USE 

Oracle Database Standard Edition 
 - Processor Perpetual 

17684705 1 FULL USE 

Oracle Advanced Analytics  
-Named User Plus Perpetual 

19335994 2
5 

FULL USE 

Oracle Database Enterprise Edition  
- Named User Plus Perpetual 

19335994 2
5 

FULL USE 

Oracle Partitioning  
- Named User Plus Perpetual 

19335994 2
5 

FULL USE 

 
Wykaz licencji Oracle typu Full Use (kontrakt nr 20345195) 

Opis produktu Numer CSI Ilość Poziom/Rodzaj 
licencji 

Oracle Database Enterprise Edition - Named User 
Plus Perpetual  

22970665 25 FULL USE 

Oracle Partitioning - Named User Plus Perpetual  
 

22970665 25 FULL USE 
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Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Umowy – wzór protokołu odbioru 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
 

Zamawiający:   
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Realizując postanowienia umowy nr ………………………… z dnia ……………… 202…. r. pn. Dostarczenie licencji 
do rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe 
– sprawa numer: BA.WZP.26.42.2021”, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymieniony poniżej 
Przedmiot umowy: 
 

Nazwa Ilość 

  

  
1. Dokumenty przekazane przy odbiorze: 

 ……………………………………. 

 …………………………………….  
 
2. Osoby uczestniczące w odbiorze: 

 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

 …………………………................. 

 …………………………................. 
 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

    …………………….................................................................................................. 
 
3. Przedmiot zamówienia sprawdzono pod względem ilości i kompletności. 
4. Uwagi do realizacji zamówienia. 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

5. Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

6. Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano. 
 

Ze strony Zamawiającego  Ze strony Wykonawcy 

 
 

…………………………………… 
(data i podpisy) 

 

  
 

…………………………………… 
(data i podpisy) 
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Załącznik nr 4 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę 
oraz wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy 

 

Na podstawie art. 14 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) „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 
siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.  

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer 
faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie http://uke.gov.pl/kontakt/ 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 53 49 241, e-mail: 
iod@uke.gov.pl. 

3. Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko, adres 
e-mail, numer telefonu), które otrzymał od Andrzeja Taraska prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą ……………………… (tu wskazanie wykonawcy), w  celu wykonywania zawartej umowy 
związanej z rozbudową funkcjonującej w UKE Hurtowni Danych (DWH) i rozszerzeniem posiadanych 
przez UKE licencji Oracle Business Intelligence lub zastosowaniem rozwiązania równoważnego.    

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać upoważnieni pracownicy Administratora, którzy w ramach 
wykonania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp. 

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych 
osobowych lub kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Prezesa UKE na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty 
obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE, podmioty świadczące na rzecz UKE 
usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną), 

b) innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty 
prowadzące działalność pocztową lub kurierską). 

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być również udostępniane podmiotom 
upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy 
administracji, sądy, służby państwowe). 

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy, a następnie 
do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, 
przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli 
ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego 
przetwarzania, 

b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych, 

c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie 
i zasadach określonych w art. 16 RODO,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 
RODO. 

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając e-maila na adres: iod@uke.gov.pl. 

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Prezes UKE 
jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych. 
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8. Prezes UKE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w odniesieniu 
do Pani/Pana danych osobowych w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania 
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 
miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 
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Załącznik nr ….b do SWZ – wzór umowy wraz z załącznikami. 

 
 
 

UMOWA nr ………………………………………………. 
zawarta w dniu …………………………………. 2021 roku  

 
pomiędzy:  

 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (01-211), ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-
23-67-496, REGON: 017510794, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UKE”, reprezentowanym przez:  
…………………………. – …………………………., 

 
a  

 
……………..……………..………………..……………..………………………..………………..… z siedzibą w ……………………………..… 
przy ul. ………………………..………………..…, kod ……….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców (w przypadku 
przedsiębiorcy wpisanego do KRS), przez Sąd Rejonowy …………….……………………………..….… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………. (NIP …………………, REGON 
…………), kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości …………………… zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………..,  

 
zwanymi dalej Stronami,  

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została po przeprowadzeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej w Umowie „ustawą Pzp”, 
w wyniku którego za najkorzystniejszą uznano Ofertę przetargową Wykonawcy. 

 

§ 1.   
1. Przedmiotem Umowy jest przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie szczegółowo 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

§ 2.   
1. Przedmiot Umowy Wykonawca zostanie zrealizowany w terminie ………………………………...  
2. Termin realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie dotrzymany, gdy w tym terminie zostanie 

podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wskazanych w § 
5 ust. 5 Umowy, protokół odbioru, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 3.   
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone na podstawie 

Formularza ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, w łącznej maksymalnej 
kwocie: 
netto ………………………. zł (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... zł (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... zł (słownie: …………………………..) 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy. 

 

§ 4.   
1. Zapłata kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 nastąpi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, do której dołączona będzie kopia 

protokołu odbioru podpisana przez Strony umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………………... 

2. Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku faktury 

pisemnej na adres: (01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9), natomiast w przypadku faktury 

elektronicznej z adresu Wykonawcy (………………………………………) na adres Zamawiającego: 

(sekretariat.bi@uke.gov.pl).  

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub 

z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 2 taką fakturę uznaje się za niedostarczoną. 

4. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 527-23-67-496 oraz 

informację, że dostawa realizowane jest na podstawie Umowy wraz ze wskazaniem jej numeru. 

5. Faktura VAT zawierać będzie w szczególności: numer umowy, kwotę netto, kwotę podatku VAT, 
wartość brutto. 

6. Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 
„Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze 
środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

7. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie obowiązującymi 

przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub odpowiednio do momentu 

ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści Umowy, których spełnienie jest wymagane 

przed wystawieniem danej faktury.  

8. Jeżeli Zamawiający nie uiści zapłaty w terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu za 
okres opóźnienia odsetki według stopy odsetek ustawowych. Przed naliczeniem odsetek Wykonawca 
zawiadomi jednak na piśmie Zamawiającego o istnieniu zaległości ze wskazaniem jej kwoty. Jeżeli 
Zamawiający pokryje zaległość w ciągu 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia, Wykonawca nie 
będzie naliczał mu odsetek za opóźnienie od zapłaconej kwoty. 

9. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Umowy, Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania 
Umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, 
które skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania 
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia, jego 
własne. 

4. Strony zobowiązane są do oddelegowania kompetentnych osób i podmiotów dedykowanych do 
współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

5. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy, w tym do podpisywania 
protokołów odbioru przewidzianych Umową są:  

a) ze strony Zamawiającego: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
lub 
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…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
b) ze strony wykonawcy: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
lub 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 5, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga uprzedniego, pisemnego 
poinformowania drugiej Strony, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na 
adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich 
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec 
niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego 
mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w 
szczególności ogłoszeniu upadłości, następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

8. Wykonawca na wniosek Zamawiającego niezwłocznie udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i 
danych o stanie zrealizowania Umowy. 

9. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód 
związanych z wykonaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych na piśmie 
przez Wykonawcę. Brak pisemnej informacji Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy 
przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia 
Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do 
odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania ze strony 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność zrealizowanych prac z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy do stosowania przepisów wynikających 
z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), w zakresie najniższego wynagrodzenia za 
pracę. 

 

§ 6.   
1. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

1) dokonania przeszkolenia pracowników Zamawiającemu w zakresie szczegółowo określonym w 
opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

2) zapewni dostęp do materiałów szkoleniowych w postaci dokumentów elektronicznych (w 
formacie pdf) lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej przez okres nie krótszy niż 3 
miesiące od daty zakończenia szkolenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, 

itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób 
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trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw 
pokrewnych,  

2) wartości niematerialne oraz inne efekty wykonania Umowy wytworzone przez Wykonawcę  
w ramach Umowy, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) będą stanowić jego wyłączną własność 
lub przedmiot jego wyłącznych praw, 

3) utwory, z których Wykonawca skorzysta do wykonania przedmiotu Umowy, nie będą posiadały wad 
fizycznych lub prawnych,  

4) rozporządzanie utworami lub przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i 
intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw 
do znaków towarowych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego  
w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów. 

6. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych  
z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć 
wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od 
odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu 
wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

7. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi przez 
osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu Umowy, 
Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do 
dalszego korzystania z oprogramowania lub dokumentacji w taki sposób, by nie naruszały praw osób 
trzecich i spełniały wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu Umowy nie rodzi i nie będzie rodziła po stronie 
Zamawiającego konieczności uzyskania jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz osób trzecich. 

 

§  7.  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, liczoną od terminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100), 
nie więcej niż 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 

3) za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 11 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każde stwierdzone naruszenie; 

4) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących  
po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

6) niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby,  
o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy  – kwotę w wysokości 1 000,00 zł – za każdy stwierdzony 
przypadek niezłożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w § 12 Umowy lub 
za każdy stwierdzony przypadek złożenia oświadczeń, dokumentów bądź wyjaśnień nieczyniących 
zadość wymaganiom określonym w Umowie. 

7) Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 6) podlegają sumowaniu. 
8) W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 
9) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, z 

zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.  
10) Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.  
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§  8.  
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia 

Umowy. 
2. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy tak dalece, że należyte wykonanie przedmiotu Umowy 
nie będzie możliwe w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy łącznie przez okres dłuższy niż 10 dni - odstąpienie 
następuje w terminie 5 dni po upływie wskazanego powyżej terminu; 

3) Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźnia się w realizacji innych niż 
określone w pkt 1) i 2) zobowiązań wynikających z Umowy - odstąpienie następuje po upływie 
terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do realizacji Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania; 

4) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej; 

5) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia 
i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy Zamawiający 
wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i usunięcia skutków tych 
naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. 
terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w terminie do 5 dni na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

4. Postanowienia ust. 3 zdanie 1) i 2), nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt 1), 2) i 4). W tym 
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego. 

5. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego 
podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w związku z czym żadna ze 
Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony  
w ramach realizacji przedmiotu Umowy.  

 

§  9.  
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem 

zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy, kiedy 
wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej strony. 

2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą Pzp. 
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 
4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, gdy: 

1) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub 
zakres realizacji przedmiotu Umowy; 

2) niezbędne jest zmniejszenie zakresu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący 
Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 

3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

4) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 Umowy lub zasad 
płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego  
w pkt 1 – 2; 

5) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług; 
6) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 10 Umowy, 
7) niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; 
8) w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 
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5. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1)-8), zobowiązana jest do przekazania 
na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i od 
proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 

6. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 5), Wykonawca 
może wystąpić do Zamawiającego w terminie 10 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 
na wysokość wynagrodzenia. 

7. W terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strony podejmują 
negocjacje w zakresie zmiany wynagrodzenia.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia ustalona w negocjacjach obowiązywać będzie od dnia wejścia  
w życie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 5).  

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 5), wynegocjowana wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów.  

10. Jeżeli w terminie 15 dni od daty wszczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, potwierdzonego 
obustronnie podpisanym protokołem z negocjacji, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu. 

11. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 7), wprowadzenie 
zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez 
Zamawiającego wymiarze. 

§  10.  
1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie 

występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w 
szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 
w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 
jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi 
drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej 
dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić 
drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w 
takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej 
w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich 
zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej 
oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich 
zobowiązań. 

 

§ 11.   
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy niezależnie od 
formy przekazania tych informacji i ich źródła; 

7) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych w Umowie;  
8) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób uzyskujących 

informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i 
w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego; 

9) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którym ujawnienie takie będzie 
uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z 
realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron; 
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10) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane w trakcie 
realizacji Umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po zakończeniu realizacji Umowy, 
między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności 
danych oraz odebranie od tych pracowników oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych. 

2. Strony ustalają, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania: 
4) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za sprawą 

którejkolwiek ze Stron Umowy; 
5) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 
6) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas nieoznaczony, także po zakończeniu 

trwania Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji Umowy przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego 

zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji.   
5. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania korespondencji 

zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego. 
6. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1, z późn. zm.) – dalej „RODO”.  

8. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub 
udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i 
nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem 
danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane 
osobowe (w tym dane kontaktowe) udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną Zamawiającego 
zamieszczoną w załączniku nr 4 do umowy (Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób 
reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy). 

 

§ 12.  
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę co najmniej jednej 

osoby wykonującej czynności, o których mowa w  § 5 ust. 5 Umowy.  
2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu dowód zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w postaci oświadczenia o 
zatrudnieniu osoby, o której mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę, zawierającego w szczególności: 
imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i datę zawarcia umowy o pracę, a 
także poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę i zanonimizowane 
kopie umów o pracę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, 
zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami pełniącymi nadzór nad realizacją Umowy ze 
strony Wykonawcy. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1, osób wskazanych do realizacji 
Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny; 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, każdorazowo wraz z Protokołem odbioru usługi 

wsparcia przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

6. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa 
w ust. 2, 4 lub 5 w  terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie ponownie wezwany 
do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na dokonanie ww. czynności. W przypadku 
niewywiązania się Wykonawcy w dodatkowym terminie z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń, 
dokumentów lub wyjaśnień, lub w przypadku złożenia oświadczeń, dokumentów bądź wyjaśnień 
nieczyniących zadość wymaganiom określonym w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 Umowy.  

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 

§ 13. 
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. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 
4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz mogą być 

dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być rozwiązywane bez 

zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, 
zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.   
 

Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Wykonawcy - Oferta, 

Załącznik nr 3 Końcowy protokół odbioru, 

  

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz 
wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

………………………………………………     ……………………………………………… 
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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Szkolenia winny spełniać poniższe wymagania ogólne: 

1 Szkolenia powinny być prowadzone w języku polskim. 

2 Dostawca usługi dostarcza materiały szkoleniowe przygotowane w języku polskim, a w przypadku 

szkolenia autoryzowanego (authorized Oracle training) w języku polskim lub języku angielskim. 

3 Jeden dzień szkoleniowy to 420 minut czasu poświęconych na zajęcia szkoleniowe. 

4 Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie on-line. 

5 W przypadku szkolenia zdalnego (online) Dostawca usługi zapewni: 

a) wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia i realizacji szkolenia (powinny zostać wysłane na 

adres e-mail uczestników); 

b) wsparcie IT przez rozmowę telefoniczną, w celu przygotowania poszczególnych uczestników do 

odbycia szkolenia zdalnego; 

c) dostęp do programów/aplikacji poprzez możliwość instalacji programu na komputerach 

Zamawiającego na 3 dni przed szkoleniem lub w inny zaproponowany przez Wykonawcę 

sposób zapewniający realizacją założeń szkolenia; 

d) dostęp do materiałów szkoleniowych zapewniających realizację założeń szkolenia w postaci 

dokumentów elektronicznych (w formacie pdf) lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej 

przy czym w takim przypadku materiały powinny być dostępne dla uczestników szkolenia przez 

okres nie krótszy niż 3 miesiące; 

e) prowadzenie listy obecności uczestników szkolenia i przekazanie jej Zamawiającemu po 

zakończonym szkoleniu. Lista może mieć formę wydruku z platformy za pośrednictwem, której 

będzie odbywało się szkolenie. 

6 Zamawiający wymaga, aby platforma, za pośrednictwem, której będzie odbywało się szkolenie: 

a) nie wymagała instalowania dodatkowego oprogramowania, przy czym dopuszczalne jest 

instalowanie wtyczek do przeglądarki; 

b) umożliwiała zdalne wyświetlanie prezentacji, udostępnianie plików i ekranu 

oraz współdzielenie ekranu; 

c)  nie wymagała wcześniejszej rejestracji użytkowników z koniecznością podania danych 

osobowych; 

d) umożliwiała dwustronne przesyłanie dźwięku i obrazu; 

e) umożliwiała wyciszenie poszczególnych uczestników przez administratora spotkania; 

f) umożliwiała udział w szkoleniu co najmniej 7 osób. 

7 Szkolenia muszą być wykonane w ciągu 21 dni roboczych od momentu wskazania potrzeby 

szkoleniowej przez Zamawiającego. 

8 Program i harmonogram szkolenia musi być przekazany Zamawiającemu przed pierwszym dniem 

szkolenia. 

9 Wszystkie niezbędne oprogramowania, sprzęt, środowisko potrzebne do wykonania szkolenia musi 

być dostarczony przez Dostawcę usługi (chyba ze Zamawiający uzna inaczej). 

10 Szkolenie należy poprzedzić pre-testem oraz zakończyć post-testem o tej samej treści. 

11 Po każdym szkoleniu Dostawca usługi: 

a) Dostarcza ankietę ze szkolenia 

b) Dostarcza certyfikaty dla uczestników szkolenia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  
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A Zrealizowanie szkolenia pod nazwą „Oracle Data Integrator 12c: Integracja i administracja”, lub 

analogicznego szkolenia dla rozwiązania równoważnego, dla 5osób, z możliwością zrealizowania go w 

grupach, wg. oceny wykonawcy. Szkolenie powinno trwać nie krócej niż 5 dni szkoleniowe, być 

prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych i obejmować m.in. poniższe zagadnienia: 

1 Administracja repozytorium oraz agentami ODI - Oracle Data Integrator (ODI repositories and 

agents). 

2 Koncepcja topologii ODI. 

3 Fizyczna i logiczna architektura. 

4 Tworzenie nowego projektu ODI. 

5 Koncepcja oraz zarządzanie ODI Models i Data stores. 

6 Koncepcja oraz projektowanie mapowań. 

7 Monitorowanie oraz debugowanie mapowań. 

8 Zaawansowane implementacje mapowań (np. modyfikacja modułów KM, tworzenie własnych 

modułów KM, modyfikacja Reverse Engineering). 

9 Tworzenie i uruchamianie własnych procedur. 

10 Wykorzystanie pakietów. 

11 Zaawansowane debugowanie procesu ETL. 

12 Zarządzanie scenariuszami i wersjami (ODI Scenario). 

13 Tworzenie i monitorowanie harmonogramu uruchomień procesów (job'ów). 

14 Plan procesu przetwarzania danych (ODI Load Plan). 

15 Jakość danych oraz kontrola jakości danych w ODI. 

16 Proces przyrostowego przetwarzania danych (CDC Changed Data Capture). 

17 Zaawansowane aspekty administracji ODI (Bezpieczeństwo, użytkownicy, autoryzacja, raporty 

topologii, Java EE Agent, konfiguracja EM z WebLogic Domain, konsola ODI). 

18 Integracja z GIT. 

19 Integracja z Big Data (Hadoop, Hdfs, MongoDB). 

B Zrealizowanie szkolenia pod nazwą „Oracle Analytics” lub analogicznego szkolenia dla rozwiązania 

równoważnego, dla 10 osób, z możliwością zrealizowania go w grupach, wg. oceny wykonawcy. 

Szkolenie powinno trwać nie krócej niż 3 dni szkoleniowe, być prowadzone w formie wykładu i 

ćwiczeń praktycznych i obejmować m.in. poniższe zagadnienia: 

1 Wprowadzenie do Oracle Analytics. 
2 Model danych: 

a) Tworzenie i publikowanie modelu danych; 
b) Tworzenie tabel wymiarów i tabel faktów; 
c) Agregacja danych; 
d) Tworzenie hierarchii; 
e) Testowanie modelu danych; 

3 Tworzenie analiz: 
a) Dostęp do obszarów zainteresowań; 
b) Tworzenie prostych analiz; 
c) Sortowanie danych w ramach analiz; 
d) Udostępnianie analiz; 
e) Tworzenie wykresów; 
f) Tworzenie pól wyliczeniowych; 
g) Wykorzystywanie wyrażeń w tworzeniu zaawansowanych analiz; 
h) Tworzenie analiza typu „Master – Detail”; 
i) Wykorzystywanie unii; 

4 Formatowanie widoków: 
a) Formatowanie kolumn; 
b) Formatowanie warunkowe; 
c) Wykorzystywanie „selection steps” do dodatkowego filtrowania danych; 
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d) Filtry monitujące; 
e) Wykorzystanie zmiennych do parametryzowania analiz. 

5 Tworzenie kokpitów menadżerskich 
a) Budowa kokpitu i rodzaje elementów osadzanych na kokpitach; 
b) Dodawanie sekcji i kolumn kokpitu; 
c) Osadzanie analiz; 
d) Tworzenie i wykorzystywanie filtrów monitujących dla kokpitów; 
e) Funkcjonalność aktówki; 
f) Kastomizacja kokpitów. 

6 Aspekty migracji danych. 
7 Zarządzanie dostępem do analiz i kokpitów: 

a) Kategorie uprawnień; 
b) Uprawnienia dostępu do analiz i kokpitów; 
c) Analiza zapytań SQL i logów; 
d) Zarządzanie wydajnością. 

C Zrealizowanie szkolenia pod nazwą „Tworzenie zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem 

Oracle Data Visualization”, lub analogicznego szkolenia dla rozwiązania równoważnego,  dla 10 osób, 

z możliwością zrealizowania go w grupach, wg. oceny wykonawcy. Szkolenie powinno trwać nie krócej 

niż 1 dzień szkoleniowy, być prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych i obejmować m.in. 

poniższe zagadnienia: 

1 Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych: 
a) Źródła zewnętrzne: charakterystyka; 
b) Dodawanie arkusza kalkulacyjnego jako źródła danych; 
c) Tworzenie źródeł danych z baz danych; 
d) Tworzenie projektu w Oracle Application Connection. 

2 Łączenie danych i zarządzanie danymi: 
a) Mieszanie danych; 
b) Kontrolowanie udostępniania danych; 
c) Zarządzanie źródłami danych. 

3 Przekształcanie i przepływ danych: 
a) Funkcje przetwarzania danych; 
b) Wykorzystanie przepływu danych do selekcji źródeł danych. 

4 Dodawanie elementów danych i wizualizacja treści: 
a) Dodawanie elementów danych do nowej wizualizacji; 
b) Dodawanie zaawansowanych funkcji analitycznych do wizualizacji; 
c) Dostosowywanie właściwości wizualizacji. 

5 Eksplorowanie danych za pomocą filtrów, drążenia, sortowania i wybierania: 
a) Filtry: Przegląd; 
b) Filtry stosowane automatycznie; 
c) Tworzenie filtrów. 

6 Tworzenie wyliczonych elementów danych i wyrażeń budowlanych: 
a) Tworzenie obliczonych elementów danych; 
b) Komponowanie wyrażeń. 

7 Wizualizacja interakcji i eksploracja danych na urządzeniach mobilnych: 
a) Synchronizacja: przegląd; 
b) Synchronizacja wizualizacji. 

8 Importowanie, eksportowanie i konwertowanie projektów: 
a) Importowanie aplikacji lub projektu; 
b) Eksportowanie projektu jako aplikacji; 
c) Eksportowanie wizualizacji, płótna lub historii. 

9 Uzyskiwanie dostępu i organizowanie treści: 
a) Znajdowanie i eksplorowanie treści; 
b) Przypisywanie własności przedmiotów; 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 

c) Umieszczanie treści w innych aplikacjach. 
10 Zarządzanie użytkownikami, kopiami zapasowymi i przywracaniem: 

a) Pierwsze kroki z rolami aplikacji; 
b) Przypisywanie ról aplikacji wielu użytkownikom za pomocą ról. 

11 Indeksowanie projektów, monitorowanie użytkowników i dzienniki aktywności: 
a) Zarządzanie sposobem indeksowania i wyszukiwania treści; 
b) Planowanie regularnych indeksowań treści; 
c) Analizowanie zapytań i dzienników SQL. 

12 Rozwiązywanie problemów w projektach. 
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Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Umowy – wzór protokołu odbioru 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
 

Zamawiający:   
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Realizując postanowienia umowy nr ………………………… z dnia ……………… 202…. r. pn. Dostarczenie licencji 
do rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe 
– sprawa numer: BA.WZP.26.42.2021”, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymieniony poniżej 
Przedmiot umowy: 
 

Nazwa Ilość 

  

  
1. Dokumenty przekazane przy odbiorze: 

 ……………………………………. 

 …………………………………….  
 
2. Osoby uczestniczące w odbiorze: 

 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

 …………………………................. 

 …………………………................. 
 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

    …………………….................................................................................................. 
 
3. Przedmiot zamówienia sprawdzono pod względem ilości i kompletności. 
4. Uwagi do realizacji zamówienia. 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

5. Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

6. Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano. 
 

Ze strony Zamawiającego  Ze strony Wykonawcy 

 
 

…………………………………… 
(data i podpisy) 

 

  
 

…………………………………… 
(data i podpisy) 
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Załącznik nr 4 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę 
oraz wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy 

 

Na podstawie art. 14 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) „RODO”, informujemy, że: 

6.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 
siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.  

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer 
faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie http://uke.gov.pl/kontakt/ 

6.1.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 53 49 241, e-mail: 
iod@uke.gov.pl. 

6.1.3. Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu), które otrzymał od ……………………… (tu wskazanie wykonawcy), w  celu 
wykonywania zawartej umowy na przeszkolenie pracowników UKE.    

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać upoważnieni pracownicy Administratora, którzy w ramach 
wykonania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp. 

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych 
osobowych lub kategoriom odbiorców: 

c) podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Prezesa UKE na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty 
obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE, podmioty świadczące na rzecz UKE 
usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną), 

d) innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty 
prowadzące działalność pocztową lub kurierską). 

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być również udostępniane podmiotom 
upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy 
administracji, sądy, służby państwowe). 

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy, a następnie 
do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, 
przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli 
ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego 
przetwarzania, 

b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych, 

c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie 
i zasadach określonych w art. 16 RODO,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 
RODO. 

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając e-maila na adres: iod@uke.gov.pl. 

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Prezes UKE 
jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych. 

8. Prezes UKE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w odniesieniu 
do Pani/Pana danych osobowych w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania 
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mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 
miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 
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