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

Strona 1 / 60 
 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 WARSZAWA 

 

tel. 22 / 53 49 233 

 

Numer postępowania: BA.WZP.26.20.2022 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(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 przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 
1 pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.) 

 

pn. 

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz 
przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 

teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD  

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa 

 

 
  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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I. Informacje o Zamawiającym 

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: https://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 i podstawa prawna udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 
ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie.  

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 2415) zwanym dalej „Rozporządzeniem” oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) zwanym dalej „Rozporządzeniem o elektronizacji”. 

3. Zamawiający przeprowadzi postępowanie w „procedurze odwróconej”, o której mowa w art. 139 
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez wykonawców 
wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz 
dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy 
Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanych w 
Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 48 miesięcy od dnia 
podpisania umowy dla następujących systemów i urządzeń: 

 Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka; 

 Agregat prądotwórczy; 

 System zasilania gwarantowanego UPS; 

 Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające; 

 System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda; 

 System telewizji przemysłowej CCTV; 

 System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN; 

 Komora Lampertz'a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz'a; 

 System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS; 

 Winda towarowa GEDA; 

https://uke.gov.pl/
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
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 Klimatyzacja precyzyjna; 

 Klimatyzacja komfortu; 

 Wentylacja mechaniczna; 

 Szafy RACK, jak i listwy zasilające Rittal PDU; 

 Podłogi podniesione. 
 

Ponadto przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi dodatkowe m.in.: 

 modernizacja Systemu Zarządzania Budynkiem i Monitoringu Środowiska BMS polegająca 
na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu, 

 modernizacja Systemu Kontroli Dostępu SKD oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu 
SSWiN polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu, 

 modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV polegająca na zakupie, dostawie i 
wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu. 

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV:  

  50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych 
instalacji budynkowych; 

 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących; 

 72250000- 2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów; 

 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli; 

 51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego; 

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 

 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo; 

 42961000-0 System sterowania i kontroli. 

4. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w SWZ wymagania z użyciem 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 takie 
określenie należy traktować jako przykładowe. W każdym takim wskazaniu Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. 

5. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy są obiekty Zamawiającego zlokalizowane w: 

 Ośrodku Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gm. Strachówka, 
powiat wołomiński; 

 Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w  Siemianowicach Śląskich ul. 
Wróblewskiego 75.  

6. Zamawiający wymaga aby nadzór nad realizacją Umowy przez wykonawcę w osobach 
Kierownika Projektu pełniony był przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę przez 
cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu 
potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umów o pracę ww. osób, każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego w okresie trwania umowy. 

7. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa 
w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jako wymogu złożenia oferty. 
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IV. Informacja o umowie ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie jest niepodzielne w 

rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy Pzp. Powodem niedokonania podziału zamówienia na części jest 

to, że niniejsze zamówienie, którego przedmiotem są usługi polegające na świadczeniu 

wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz 

dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 

teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy 

Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) jest ze sobą nierozerwalnie 

związane i musi zostać wykonane przez jednego Wykonawcę z powodu wzajemnych powiązań 

pomiędzy wskazanymi wyżej systemami. Nie ma zatem możliwości podziału zamówienia na części. 

VI. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. Informacja o zamówieniach polegających na powtórzeniu zamówień podobnych 

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

 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany okres realizacji zamówienia to 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

IX. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach wykluczenia z 
postępowania 

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

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 
mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej na podstawie ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740 ze zm.); 

Certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2065). 
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2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Opis sposobu spełnienia warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej: minimum 2 usługi z 

których: 

1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,  

2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej 
wymienionych instalacji i systemów: 

- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA; 

- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW; 

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających; 

- gaszenia gazem;  

- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu; 

- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS; 

- klimatyzacja precyzyjna; 

o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych, 00/100 groszy) każda. 
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane 
finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono 
takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w 
najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunki wskazane w ust. 1 i 3 mogą spełnić 
wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie: 

a) art. 108 ust. 1; 

b) art. 109 ust. 1 pkt 1) – 5) i 7) – 10)  ustawy Pzp; 

c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1); 
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d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 4 lit. a) i b), jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

8. W przypadku Wykonawcy wykluczonego zgodnie z pkt 4 lit. c) i d), Zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp 
w związku z 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835). 

9. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w ust. 1 i 3, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. powyżej, 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;  

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 
czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) – 5) i 7) – 10) ustawy Pzp oraz wskazanych w pkt 4 lit. c) i d; 

c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) 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.  
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12. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

14. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

X. Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
następujących oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 

1.1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) zwanego dalej „JEDZ”, w następującym zakresie: 
Część II sekcje A-D, Część III sekcje A-D, Część IV sekcja α (Wykonawca ogranicza się 
do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji 
w części IV) oraz Część VI. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; Zamawiający 
informuje, że na stronie internetowej pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ zamieszczone 
jest elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD/UZP; 

1.2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. 

1.3. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1.3.1. dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej: 

a) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej na 
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 
Nr 114 poz. 740 ze zm.); 

b) Certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065); 

1.3.2. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami o których mowa, są 

https://espd.uzp.gov.pl/
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referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane,  a jeżeli wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ; 

1.4. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu Zamawiający żąda: 

1.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 
pkt 1), 2) i 4) (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. a, lit. b (dotyczącej ukarania za 
wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), pkt 3) (dotyczącej skazania za 
przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu) ustawy 
Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

1.4.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
4) ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

1.4.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków 
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności; 

1.4.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 
ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

1.4.5. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ); 

1.4.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp; 
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp; 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków 
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1170); 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. b ustawy Pzp dotyczących skazania za wykroczenie, za 
które wymierzono kare ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

g) art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. c ustawy Pzp; 

h) art. 109 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp dotyczących skazania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

i) art. 109 ust. 1 pkt 5), 7) – 10) ustawy Pzp 

(zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ); 

1.4.7  oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

(zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ). 

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a), 
składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie 
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. a i lit. b, pkt 3) 
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c), zaświadczenia lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) lit. d), lub odpisu albo informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
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zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 
2 lit. a) i b) oraz pkt 3) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione w terminie 
właściwym dla dokumentu zastępowanego. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodleganie wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że 
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Regulacje ust. 3 - 
5 stosuje się odpowiednio. 

9. JEDZ składa się w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (tj. opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu). 
Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym 
Rozdziale, Wykonawca składa w sposób określony w §6 i §7 Rozporządzenia o elektronizacji.  

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które są 
w posiadaniu Zamawiającego, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność.  

11. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane 
finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono 
takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty 
w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

12. Zamawiający nie wymaga złożenia jakichkolwiek przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XI. Informacja o możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 3 do SWZ, oraz Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy 
podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  Zamawiający 
będzie komunikował się  z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, 

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). 

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej: email: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl oraz email wskazany przez 
wykonawcę w formularzu oferty. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 70 MB. 

7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez 
Zamawiającego adres email. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

XIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmiana treści SWZ 

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, w tym dokonaną zmianą 
treści SWZ, Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.   

4. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. 

5. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub 
dodatkowych informacji zgodnie z formą i procedurami wskazanymi w odrębnych przepisach.  

6. Jeżeli zmiany SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się z SWZ i przygotowania oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania o czas niezbędny oraz udostępni zmiany na stronie internetowej 
Zamawiającego. Ustęp 5 stosuje  się. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ. 

 

XIV. Wymagania dotyczące wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości –  
50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach:  

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

NBP O/O Warszawa, nr rachunku 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000 
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jako tytuł przelewu wskazując: „wadium zabezpieczające ofertę ……………………….1 
– sprawa nr BA.WZP.26.20.2022”. 

5. Wzór gwarancji przetargowej (wadium) został określony w załączniku nr 11 do SWZ. 

 

XV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 03.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 
w szczegółach danego postępowania. 

2. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w ogólnie dostępnych 
formatach danych, w szczególności w formatach: .doc, .docx. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

                                                           
1 Należy wpisać nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wpłacane wadium. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

12. Oznacza to, że celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 
do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub innego właściwego rejestru.  

13. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy.  

14. Przepis pkt 12 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

15. Przepisy pkt 12–13 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych 
informacji,  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.   

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 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 rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności na podstawie art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 
r., poz. 1913) zwanej dalej „ustawą znk”. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy znk, które 
Wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie 
w osobnym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. 

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (wykazać) dlaczego zastrzeżone przez niego 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy znk, 
w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy 
przesłanki:  

1) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, 

2) są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz 

3) przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod 
rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne. 
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6. Brak uzasadnienia, o którym mowa w ust. 16, spowoduje uznanie przez Zamawiającego, 
iż zastrzeżenie jest nieskuteczne. 

7. Uzasadnienie jest jawne. Jeżeli treść uzasadnienia mogłaby spowodować identyfikację 
zastrzeżonych informacji Wykonawca jest zobowiązany również opatrzeć takie uzasadnienie 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” wraz z adnotacją, iż treść uzasadnienia może 
spowodować identyfikację zastrzeżonych informacji. Postanowienia ust. 16 stosuje się 
odpowiednio. 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w „Formularzu ofertowym” 
przygotowanym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, należnego mu 
całkowitego wynagrodzenia, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z wykonaniem Umowy, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu 
Umowy. 

2. Wynagrodzenie całkowite należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i nie 
ujęcia jej w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. W związku z powyższym, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SWZ, jak również koszty w niej nieujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. 

6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym, zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo 
sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

9. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, 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 ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
wartość towaru lub usługi objętą obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku 
oraz właściwą zgodnie z wiedzą Wykonawcy stawkę podatku. 

 

XVIII. Informacje o kryteriach oceny ofert oraz sposób oceny ofert 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego 
znaczenie: 

 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
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za kryterium 

Cena (C) 100% 100,00 punkty 

 
2. Zasady oceny w kryterium „Cena” (C). 

W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 
punktów wynikającą z działania:  

 

Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie =
Cena brutto najtańszej oferty

Cena brutto badanej oferty
x 100 pkt 

 
Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na określenie w 
opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do głównych elementów 
składających się na przedmiot zamówienia.  
 
3. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów 
i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za poszczególne 
kryteria oceny ofert. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XX. Sposób i termin składania ofert 

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

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  06/07/2022 r. do godz. 10:00 

3. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca składa: 

1) wypełniony i podpisany Formularz Oferty; 

2) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (o ile dotyczy); 

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (o ile dotyczy); 

5) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna; 

6) potwierdzenie przelewu środków pieniężnych tytułem wadium, jeżeli Wykonawca wnosi 
wadium w formie pieniężnej. 

XIX. Aukcja elektroniczna 
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XXI. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w:  
 

w dniu   
 

06/07/2022 r. 
 
o godz. 11:00 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

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

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 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. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do 
uzupełnienia umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia Umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto (z VAT) podanej 
w ofercie wykonawcy. 

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w punkcie  powyżej. 

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

1) pieniądzu, 

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

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

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

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

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

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załacznik nr 11 do SWZ. 

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym dopuszczające 
warunki jej zmiany, zawarto we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa o treści zgodnej z Wzorem Umowy oraz ofertą 
złożoną przez Wykonawcę. 

3. Umowa  zostanie zawarta w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp. 

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy, zgodnie 
z art. 454 ustawy Pzp (a contrario), wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie 
wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki 
wprowadzenia przewidziano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony 
o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 
wprowadzenia zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony 
aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.  

 

XXIV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki jej zmiany 
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XXVI. Klauzula informacyjna RODO 

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

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

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

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, 
konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury 
technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD” – numer postępowania 
BA.WZP.26.20.2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

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

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

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

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

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3,   

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

                                                           
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

mailto:iod@uke.gov.pl
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 

XXVII. Wykaz załączników do niniejszej SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;  

2. Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowy; 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia JEDZ; 

4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług; 

5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp); 

6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ; 

7. Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia; 

8. Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 

9. Załącznik nr 9 – Wzór Umowy; 

10. Załącznik nr 10 – Wzór gwarancji przetargowej (wadium); 

11. Załącznik nr 11 – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy; 

12. Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane 
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 2 do SWZ  

Formularz oferty 

 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.20.2022  

WYKONAWCA(Y):  

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

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP ) 
 

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

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz 
przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 

teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD  

 

Wykonawca jest:4 
  mikroprzedsiębiorstwem 

  małym przedsiębiorstwem 

  średnim przedsiębiorstwem 

  jednoosobowa działalność gospodarcza 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

  inny rodzaj ……………………………………………………. 

Nr konta bankowego, na 
które będzie kierowane 
wynagrodzenie dla 
Wykonawcy, w przypadku 
podpisania umowy 

…………………………………………………………………….………. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku 
bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów 

 
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 za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie: ……………… 

zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (słownie: ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę 

……….. zł brutto (słownie: …………………………………………….. zł), w tym: 

                                                           
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, 
s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
Euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro. 
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1) za świadczenie przez Wykonawcę usług: utrzymania, serwisowych, 

konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń 

infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach 

Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą 

Danych (CPD PLI CBD) wynagrodzenie wynosi …………. zł netto (słownie: 

……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (słownie: ……….. zł), 

co łącznie stanowi kwotę ……….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………….. zł), 

2) za dostawę sprzętu wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem w ramach 

realizacji zadania D-08, D-09, D-10 wynagrodzenie wynosi …………. zł netto 

(słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (słownie: 

……….. zł), co łącznie stanowi kwotę ……….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………….. zł); 

 
4) oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie5 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: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego6 

 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 
towarów i usług 

………………………………………………… ………………………………………………. 

………………………………………………… ………………………………………………. 

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

6) oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni do dnia 03.09.2022 r., 

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

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

w Załączniku nr 9 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 wspólnej7, 

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

zamówienia, 

11) oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 

                                                           
5 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
6 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. 
7 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
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z niniejszym nie mogą być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą składam 

uzasadnienie, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ8:  

l
.
p
. 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

 
1
) 

   

 
2
) 

   

 
12) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom9 

 

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

Oświadczam, że zatrudniam/-my na umowę o pracę Kierownika projektu odpowiedzialnego za 
prawidłową realizację zamówienia: 

Lp. Dane Kierownika Projektu 
Podstawa do 

dysponowania osobą 

1 
…………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) 
 

 
13) do formularza oferty załączam wypełnione załączniki: 

1) …………………………… 
2) …………………………… 

 
14) oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO10  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu; 

 
15) wniesione wadium Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na rachunek  

nr …………………………………………..………………………… prowadzony przez 
……………………………..…….. 11 

 
16) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 
 

Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      

                                                           
8 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
9 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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). 
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Telefon:  __________________________________ 

Adres e-mail:  __________________________________ 

Adres e-PUAP:  __________________________________ 

 

 

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

 

                ………………………………………… 

          (podpis) 

 

UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub/i 
b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do SWZ  

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) 

 
- zamieszczony w odrębnym pliku. 
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Załącznik nr 4 do SWZ  

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

Nazwa Wykonawcy:  

 

Adres Wykonawcy: 

 

 

Lp

. 

Przedmiot 

zamówienia* 

Czas realizacji 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

zamówienia 

Wartość zamówienia 

(PLN) 

Zdolność techniczna własna lub 

innego/ podmiotu/ów 

udostępniającego/ych zasoby** 

 

Data 

rozpoczęcia  

 

Data 

zakończenia 

1.  

 

 

    Zdolność techniczna własna lub 

innego/ podmiotu/ów 

udostępniającego/ych zasoby** 

2.  

 

 

    Zdolność techniczna własna lub 

innego/ podmiotu/ów 

udostępniającego/ych zasoby** 

 

1. * Wykazane usługi muszą spełniać warunek określony w SWZ w rozdziale IX ust. 2 (w rubryce „Przedmiot zamówienia” należy podać 

informacje potwierdzające spełnienie warunku). 

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 7 do SWZ.  

W załączeniu: 

Dowody potwierdzające, że usługi wykazane w wykazie zostały wykonane należycie.  
 

 ………………………………………………………… 
 (dokument musi zostać opatrzony podpisem zgodnie  

z postanowieniami rozdziału XVI SWZ) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Oświadczenie o przynależności 

albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, 

konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury 

technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD”, nr postępowania 

BA.WZP.26.20.2022 

w imieniu Wykonawcy: 

 

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

(Nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

 

*) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późn. zm.)  

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu; 

 

 

*) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późn. zm.), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, tj. 

………………………………… (należy wskazać firmę lub nazwę oraz adres tego 

wykonawcy)  oraz składam dokumenty / informacje potwierdzające przygotowanie 

przeze mnie oferty niezależnie od ww. Wykonawcy : 

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

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

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

 

    
   
 ………………………………………………………… 

  (dokument musi zostać opatrzony podpisem 
zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI 

SWZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia (JEDZ)  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych 

oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 

teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD”, nr sprawy BA.WZP.26.20.2022 

 

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………..... 

reprezentując11 ……………………………………………..  

oświadczam/my, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp (Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia) w zakresie podstaw wykluczenia 

Wykonawcy  

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczących naruszenia obowiązków dotyczących 
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. b ustawy Pzp dotyczących skazania za wykroczenie, za które 
wymierzono kare ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

g) art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. c ustawy Pzp; 

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczących skazania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

i) art. 109 ust. 1 pkt 5), 7) – 10)  ustawy Pzp 
 

są aktualne.  

 

 

   

  ………………………………………………………… 

  (dokument musi zostać opatrzony podpisem 

zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI 

SWZ) 

 

                                                           
11 firma lub nazwa Wykonawcy, którego dotyczy oświadczenie 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

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. 

 

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.: „Świadczenie usług 

utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i 

urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w 

CPD PLI CBD”, nr sprawy BA.WZP.26.20.2022 

 

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 lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej) 

 

b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby12: 

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

 

c) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  podmiotu 

udostępniającego zasoby  przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

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

wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

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

 

  
   
 ………………………………………………………… 

  (dokument musi zostać opatrzony podpisem 
zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI 

SWZ) 
 

 



 

 

Załącznik nr 8 do SWZ 

  

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

 

W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług 

utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i 

urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD”, nr 

sprawy BA.WZP.26.20.2022 oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z 

następującym podziałem czynności: 

Lp. Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy Zakres czynności 

1. Wykonawca nr 1 
 

 

2. Wykonawca nr 2 
 

 

 

 

 

 

   

  ………………………………………………………… 

  (dokument musi zostać opatrzony podpisem 

zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI 

SWZ) 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Wzór umowy 

 

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

pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej – z siedzibą w Warszawie,  
ul. Giełdowa 7/9, (01-211 Warszawa), NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
……………………………….. – …………………………………………………………, 
a 
………………………………………. z siedzibą w…………………, przy ul. ……………………., wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ………………………… pod numerem 
wpisu ………………………., NIP ……………………, REGON ……………………., kapitał zakładowy 
wpłacony w wysokości ……………………… zł, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości, 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
 
zwane także łącznie w dalszej części Umowy: „Stronami”,  
 
o następującej treści: 
 

Definicje: 

Okres Rozliczeniowy – okres trzech kolejnych miesięcy, pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna 
się w dniu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, kolejne rozpoczynają się  
w dniu następnym po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.  
 
Oferta przetargowa – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, 
konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD” – nr sprawy BA.WZP.26.20.2022 
 
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz 
przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, 
zamontowanych w CPD PLI CBD” – nr sprawy BA.WZP.26.20.2022  
 
Umowa – niniejsza umowa. 

 
§ 1 

Umowa zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ” – znak postępowania: 
sprawa BA.WZP.26.22.2019.  
 

§ 2  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług: utrzymania, serwisowych, 
konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-
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Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) oraz innych czynności określonych w 
załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy komponenty potrzebne do realizacji Przedmiotu Umowy na własny koszt i 
ryzyko. 

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią Umowy, załączników do Umowy oraz 
treścią Oferty przetargowej.  

4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne określa specyfikacja 
warunków zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§ 3  

Harmonogram 

1. Wykonawca realizował będzie Przedmiot Umowy przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia 
niniejszej Umowy, tj. od dnia ……………………… do dnia …………………….. 

2. Wykonawca opracuje, uzgodni z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu w terminie 
20 (dwudziestu) dni od daty zawarcia Umowy Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. W Harmonogramie, o którym mowa w ust. 2, powinny zostać wskazane terminy realizacji 
czynności związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy z dokładnością do numeru tygodnia 
w danym roku kalendarzowym. Termin realizacji zadań D-08, D-09, D-10 dotyczących dostawy 
sprzętu wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem powinien być określony w zakresie od 2 
do 5 Okresu Rozliczeniowego.  

4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany Harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, 
w zakresie numeru tygodnia realizacji czynności związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
za zgodą Stron Umowy. Zmiana Harmonogramu, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga 
formy pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy.  

 
§ 4  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, 
w tym w szczególności do: 

1) terminowego i prawidłowego wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy, 
2) zrealizowania wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 
3) ścisłej współpracy z Zamawiającym celem prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, 
4) natychmiastowego informowania Zamawiającego w przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie 

będzie mógł być realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji Przedmiotu Umowy lub 
nie będzie mógł być wykonany w całości lub w części z podaniem powodów takiego stanu 
faktycznego, 

5) świadczenia usług wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy w języku polskim, 
6) przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności związanych z ochroną informacji prawnie 
chronionych, w tym z ochroną danych osobowych, a także ochroną tajemnicy 
przedsiębiorstwa,  

7) sporządzania Dokumentacji w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
2 egzemplarzach dokumentacji w formie elektronicznej (zawierającej pliki w postaci 
edytowalnej oraz nieedytowalnej np. *.pdf), 

8) wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapewniający ciągłość działania 
systemów informatycznych Zamawiającego, jak również nie zakłócający wykonywania 
codziennych obowiązków przez pracowników Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej 
i należytą starannością oraz zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować podczas realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie 
komponenty nowe, nieużywane i nieregenerowane oraz dopuszczone do używania, zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający ma prawo w każdym czasie 
żądać okazania stosownych, aktualnych dokumentów: certyfikatów, dopuszczeń, itp.  
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4. W przypadku spowodowania uszkodzenia Systemu PLI CBD w obszarze Infrastruktury 
Technicznej PLI CBD przez Wykonawcę w wyniku jego działania lub zastosowania niewłaściwych 
komponentów, Wykonawca zobowiązuje się: 
1) naprawić uszkodzenie w siedzibie Zamawiającego na koszt własny, 
2) zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy, jeżeli naprawa będzie wymagała pracy 

warsztatowej poza siedzibą Zamawiającego, 
3) w przypadku braku możliwości naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest do wymiany urządzenia lub jego komponentu na nie starsze i pełnowartościowe albo 
zwrotu kosztów zakupu takiego urządzenia lub jego części w przypadku zakupu przez 
Zamawiającego, 

4) w przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany na egzemplarz wolny 
od wad, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego lub może być zwrócony Wykonawcy 
bez nośnika magnetycznego. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 
związanych z wymianą dysku. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy do 
odbioru i utylizacji zużytych i wymienionych części podlegających tego rodzaju procedurom, 
zgodnie z przepisami: 
1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 
1903 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz, 
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z 

późn. zm.), 
4) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 r. poz. 2065 z poźn. zm.) 
 

§ 5 

Komunikacja między Stronami 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz do uzgodnienia harmonogramu, dokonywania odbiorów określonych 
w Umowie są: 
1) ………………………………………. – tel. ……………………….., e-mail:  ……………………….  
lub 
2) ………………………………………. – tel. ……………………….., e-mail:  ………………………. 
lub 
3) ………………………………………. – tel. ……………………….., e-mail:  ………………………. 

2. Osobą/osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do nadzoru nad realizacją umowy ze strony 
Wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym oraz do dokonywania odbiorów określonych 
w Umowie są:  
1) ……………………………………… – tel. ……………………….., e-mail:  ………………………. 

lub 
2) ……………………………………. – tel. ……………………….., e-mail:  ……………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga zmiany Umowy i podpisania aneksu. 
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i 
wskazaniu osoby lub osób powołanych do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu. 

 
§ 6  

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej jednej osoby, 
wskazanej w § 5 ust. 2 do nadzoru nad realizacją Umowy, na podstawie umowy o pracę (na czas 
nieokreślony lub na czas określony) przez cały okres trwania Umowy 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej na 
podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymaganej osoby: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 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 lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 umowy. Kara ta może być powtarzana, 
w szczególności w przypadku nieskładania przez Wykonawcę dokumentów/oświadczeń, o których 
mowa powyżej w ust. 3 umowy, tj. oświadczeń i dokumentów do których składania Wykonawca 
będzie zobowiązany przez Zamawiającego cyklicznie. 

5. 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.  

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

 

§ 7 

Protokoły  

1. Z wykonania okresowych przeglądów i konserwacji oraz innych czynności związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy sporządzany będzie każdorazowo protokół potwierdzający wykonanie usług, 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zwany dalej Protokołem. Protokół 
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przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wzór protokołu okresowego, 
protokołu odbioru dostaw lub usług stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. W Protokołach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wskazać: 
1) prace jakie wykonał w trakcie przeglądu danego Urządzenia lub przy wykonywaniu innych 

czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 
2) uwagi o stanie technicznym kontrolowanych Urządzeń, 
3) ewentualne zalecenia wykonania modernizacji i napraw Urządzeń, 
4) wykaz dostarczonych komponentów. 

3. Prawidłowe wykonanie usług wykonanych w danym Okresie Rozliczeniowym, potwierdzone 
zostanie każdorazowo podpisanym przez Strony Umowy Protokołem okresowym zwanym dalej 
w Umowie Protokołem okresowym, sporządzanym po zakończeniu każdego Okresu 
Rozliczeniowego, obejmującym wszystkie usługi wykonane w tym okresie. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół okresowy, o którym mowa w ust. 
3, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Okresu rozliczeniowego. 

5. Zamawiający podpisze Protokół okresowy tylko w przypadku wykonania wszystkich usług w 
danym Okresie rozliczeniowym. 

6. Prawidłowe wykonanie dostaw lub usług będących Przedmiotem Umowy, potwierdzone zostanie 
każdorazowo podpisanym przez Strony Umowy Protokołem odbioru dostaw lub usług, zwanym 
dalej w Umowie Protokołem odbioru dostaw lub usług 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół odbioru dostaw lub usług, o 
którym mowa w ust. 6, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi lub dostawy 
komponentów. 

8. Zamawiający podpisze Protokół odbioru dostaw lub usług tylko w przypadku wykonania 
wszystkich usług lub dostaw komponentów w terminach określonych w Harmonogramie. 

9. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w terminie 5 dni roboczych 
od dnia otrzymania od Wykonawcy Protokołu okresowego lub Protokołu odbioru dostaw lub usług, 
może: 
1) dokument podpisać - jeżeli usługi lub dostawy zostały wykonane zgodnie z Umową; 
2) odmówić podpisania dokumentu jeżeli: 

a) usługi lub dostawy nie zostały wykonane lub zostały wykonane w części, lub 
b) usługi lub dostawy zostały wykonane niezgodnie z Umową, lub 
c) z Protokołu okresowego lub Protokołu odbioru dostaw lub usług nie wynika, czy i w jaki 

sposób usługi lub dostawy zostały wykonane. 
10. Odmawiając podpisania Protokołu okresowego lub Protokołu dostaw lub usług, przedstawiciel 

Zamawiającego zobowiązany jest wskazać Wykonawcy na piśmie powód odmowy podpisania 
dokumentu oraz zastrzeżenia co do wykonania Przedmiotu Umowy.  

11. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia 
Zamawiającego poprzez: 
1) wykonanie usług lub dostaw, 
2) uzupełnienie Protokołu okresowego lub Protokołu dostaw lub usług o brakujące informacje. 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za należytą i terminową realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (z podatkiem VAT) wynoszącej 

…………………….. zł (słownie: …………………………………………………………..), w tym: 

1) za świadczenie przez Wykonawcę usług: utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych 
oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy 
Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) wynagrodzenie 
…………. zł netto (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % 
(słownie: ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę ……….. zł brutto (słownie: 
…………………………………………….. zł), 
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2) za dostawę sprzętu wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem w ramach 
realizacji zadania D-08, D-09, D-10 wynagrodzenie …………. zł netto (słownie: 
……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (słownie: ……….. zł), co 
łącznie stanowi kwotę ……….. zł brutto (słownie: 
…………………………………………….. zł), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1) płatne będzie w 16 równych częściach, z których 
każda wynosi brutto (z podatkiem VAT) ………………………….., na podstawie faktury VAT 
wystawianej za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) płatne będzie po zrealizowaniu usługi, w kwocie 
brutto (z podatkiem VAT): ……………. zł (słownie: ………………………..), na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z 
Protokołem odbioru dostaw lub usług, o którym mowa w § 7 ust. 6.  

4. Wynagrodzenie wymienione w ust.1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego. W szczególności 
obejmuje ono koszt części wymiennych i materiałów eksploatacyjnych. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie: 
1) za czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1) na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę i dołączonego do niej Protokołu okresowego, o którym mowa w § 7 
ust. 3 Umowy, przelewem na rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2) za czynności, o których mowa w ust.1 pkt 2) na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę i dołączonego do niej Protokołu odbioru dostaw lub usług, o którym 
mowa w § 7 ust. 6 Umowy, przelewem na rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc 
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Faktury będą wystawiane w złotych polskich. O ile po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum 
wykonawców, uprawnionym do wystawienia faktury VAT będzie lider konsorcjum. Realizacja 
płatności w sposób opisany w niniejszym paragrafie oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań 
finansowych Zamawiającego wobec wszystkich członków konsorcjum. 

7. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur przez Wykonawcę w formie elektronicznej w 
formacie PDF. Faktury będą przesyłane z adresu e-mail Wykonawcy: ………………… na adres 
e-mail Zamawiającego tj. sekretariat.dt@uke.gov.pl. Zmiana adresu e-mail wskazanego powyżej 
wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia korespondencyjnego - zmiana ta nie będzie 
stanowiła zmiany Umowy. 

8. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na inny adres e-mail 
lub z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 6 Umowy taką fakturę uznaje się za 
niedostarczoną. 

9. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane będzie w formie przelewu 
bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………....  

10. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 9, nie wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy. Zmiana następuje na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o 
zmianie i wskazaniu nowego numeru rachunku bankowego. Oświadczenie musi zostać podpisane 
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i doręczone w formie pisemnej 
do siedziby Zamawiającego (Zamawiający dopuszcza podpisanie takiego oświadczenia 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i  przesłanie go na adresy e-mail 
Zamawiającego wskazane w § 5 ust. 1 Umowy). 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207), 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. 
bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
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wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 
Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, 
części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie 
przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż 
pełen etat. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3, powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone 
przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 
drugiej Strony umowy o pracę, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek 
od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział w realizacji pozostałej 
do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku 
zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

15. Zmiana niniejszej Umowy uwzględniająca zmiany wymienione w ust. 11 pkt 1, ust. 11 pkt 2 i ust. 
11 pkt 3 niniejszego paragrafu, wymagają podpisania przez Strony Umowy aneksu do niniejszej 
Umowy. Podpisanie aneksu z wyjątkiem sytuacji, w której następuje zmniejszenie stawki podatku 
od towarów i usług VAT musi być poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę wniosku w sprawie 
zmiany Umowy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt kalkulacji cenowej do 
Umowy, uwzględniający przedmiotowe zmiany. Wprowadzenie zmian wymienionych w ust. 11 pkt 
1, ust. 11 pkt 2 i ust. 11 pkt 3 niniejszego paragrafu, nastąpi z chwilą podpisania aneksu do 
Umowy. 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12-
14, o udokumentowaną przez Wykonawcę rzeczywistą kwotę wzrostu kosztów zamówienia 
publicznego, wynikających z wprowadzenia zmian przepisów, o których w ust. 11. Ciężar 
udowodnienia wzrostu poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w ust. 11 w całości leży 
po stronie Wykonawcy. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 
20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwotę 
wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia, 

2) odstąpienia do umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwotę wypłaconego Wykonawcy 
wynagrodzenia do dnia odstąpienia, 

3) za zwłokę w przekazaniu uzgodnionego Harmonogramu, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 
2 umowy – kwotę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

4) za zwłokę Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z zadań wyszczególnionych 
w Harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2 – kwotę w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) za naruszenie czasów przywrócenia dostępności Infrastruktury Technicznej PLI CBD lub (i) 
Komponentu dla: 

a) Awarii poważnej – kwotę wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia powyżej ustalonej w Załączniku nr 1 do Umowy w wymaganiu G-08, 
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b) Awarii niskiej kategorii – kwotę w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej ustalonego w załączniku nr 1 do Umowy w 
wymaganiu G-08,  

6) za naruszenie czasu skutecznej naprawy Infrastruktury Technicznej PLI CBD lub (i) 
Komponentu dla: 
a) Awarii poważnej – kwotę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia powyżej ustalonej w wymaganiu w załączniku nr 1 do 
Umowy w wymaganiu G-08, 

b) Awarii niskiej kategorii – kwotę w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej ustalonego w załączniku nr 1 do Umowy 
w wymaganiu G-08, 

7) niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy  
w wymaganiu U-04 – kwotę w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

8) za każde stwierdzone naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 6 ust. 2 umowy – 
kwotę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 

9) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentu 
ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy w terminie, o którym 
mowa w § 13 ust. 2 umowy – kwotę w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy na podstawie jednego zdarzenia Zamawiający uprawniony będzie do 
naliczenia równocześnie kary z tytułu opóźnienia w przywróceniu dostępności systemu lub jego 
komponentu (ust. 1 pkt 5 powyżej) oraz kary z tytułu opóźnienia w naruszeniu czasu skutecznej 
naprawy (ust. 1 pkt 6 powyżej), Zamawiający naliczy Wykonawcy jedną karę umowną. 

3. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie Umowy nie 
przekroczy 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w niniejszej 
Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym do wartości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wygaśnięcie Umowy na skutek jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie 
powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy. 

 
§ 10 

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy  
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 
9 ust. 1 pkt 1 Umowy, w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przekaże uzgodnionego Harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 

i opóźnienie w przekazaniu będzie dłuższe niż 14 dni lub 
2) strony nie podpiszą Protokołu okresowego, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy  

w terminie 30 dni od zakończenia Okresu rozliczeniowego, którego Protokół dotyczy, lub 
3) jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług lub przerwa w ich wykonaniu przekroczyły 

7 dni, lub 
4) w przypadku wystąpienia co najmniej kolejnych dwóch opóźnień w realizacji któregokolwiek  

z zadań wyszczególnionych w Harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy, albo sprzeczny z Umową, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu 
dodatkowy termin, nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych, z zagrożeniem, że w przypadku 
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bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 
i żądania kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek na przyszłość i będzie odnosiło się do części 
Przedmiotu Umowy niezrealizowanej do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Świadczenia 
Stron zrealizowane do dnia dokonania odstąpienia nie podlegają zwrotowi. 

5. W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie prace należycie wykonane do 

dnia odstąpienia od Umowy, które nie zostały dotychczas rozliczone, przy czym wysokość 
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wartość danych prac zgodnie z Umową oraz 
stopień ich ukończenia, a jeżeli będzie to niewystarczające – w oparciu o nakład pracy 
niezbędnej do wykonania prac, 

2) Zamawiający zachowa wszelkie efekty prac Wykonawcy w zakresie wskazanym w pkt. 1 
powyżej. 

6. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej 
z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Majątkowe prawa autorskie  
1. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do dokumentacji powstającej w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i nie są one 
obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Umowy przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, a także zmian i aktualizacji 
dokumentacji dokonanych w ramach gwarancji lub usługi serwisu i wsparcia technicznego, w tym 
wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia 
praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w niniejszym 
ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z dokumentacji oraz 
jej zmian i aktualizacji dokonanych w ramach gwarancji lub usługi serwisu i wsparcia technicznego, 
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, 

cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, 
2) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, 

fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi niezależnie 
od ilości egzemplarzy, 

3) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych  
i bez względu na przeznaczenie, 

4) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie i Intranecie, 
5) dowolnego wykorzystywania utworów, w szczególności do prezentacji, łączenia fragmentów 

z innymi utworami, sporządzania wersji obcojęzycznych, 
6) dowolnego przetwarzania utworów, tym adaptacji, modyfikacji, wykorzystywania ich jako 

podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

7) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez 
Zamawiającego, 

8) przesyłanie przy wykorzystywaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, 
9) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na 

nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD i wszelkich innych nie wymienionych 
nośnikach jakie mogą powstać w przyszłości. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji, a także zmian i aktualizacji 
dokumentacji dokonanych w ramach gwarancji lub usługi serwisu i wsparcia obejmuje również 
prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi ich opracowaniami 
wykonanymi przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. 
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4. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz zezwala 
Zamawiającemu do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
do dokumentacji, a także zmian i aktualizacji dokumentacji powstającej w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy nastąpi bezwarunkowo najpóźniej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 
okresowego, a w odniesieniu do zmian i aktualizacji dokumentacji z chwilą ich przyjęcia przez 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do 
Produktów w żaden sposób nie będą wykonywały przysługujących im praw, w szczególności 
Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiający może korzystać z utworów bez wskazywania 
autorstwa twórców. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do Przedmiotu Umowy, w tym prawa do: 
1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu, 
2) do nadzoru autorskiego, 
3) do nienaruszalności formy i treści dokumentów oraz do ich rzetelnego wykorzystania 

(integralność).  
 

§ 12 
Poufność i ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące systemów 
i urządzeń Zamawiającego oraz dane otrzymane i uzyskane od Zamawiającego w związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich osób biorących udział 
w realizacji Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy. 

2. W związku z treścią ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania Umowy o poufności, której 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. 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”.  

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w § 5 
ust. 1 i 2 umowy 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. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, 
których dane osobowe (w tym dane kontaktowe) udostępniła, informacji, o których mowa w art. 
14 ust. 1 i 2 RODO. 

 
§ 13 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
1. Wykonawca, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, będzie posiadał ubezpieczenie 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące działalność w zakresie Przedmiotu Umowy, 
na kwotę minimalną 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), przez cały okres 
wykonywania Umowy, bez ograniczenia tej kwoty w stosunku do poszczególnych zdarzeń (na 
jedno i wszystkie zdarzenia).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na każde żądanie Zamawiającemu, najpóźniej w 
terminie 5 dni od daty otrzymania żądania, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, potwierdzającej 
posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 



 

42 

3. Wszelkie koszty związane z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia obciążają 
Wykonawcę. 

4. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zakresu działania Wykonawcy związane 
z Przedmiotem Umowy ubezpieczenia Zamawiający kierował będzie bezpośrednio do 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności związane z realizacją uprawnień 
wynikających z Umowy ubezpieczenia oraz ponieść opłaty i koszty z tym związane. 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego 
nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone działaniem tych osób. 

 
 

§ 14 
Zabezpieczenie 

1. Strony oświadczają, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego jej wykonania w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto (z VAT) 
określonego w § 8 ust. 1 Umowy.  

2. Zabezpieczenie w wysokości …………………………. (słownie: ……………………………złotych), 
wniesione zostało w formie ……………………………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia okresu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 
1) pomniejszone o ewentualne potrącenia związane z nieprawidłowym wykonaniem postanowień 

niniejszej Umowy, 
2) wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 
§ 15 

Dane adresowe 
1. Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z Umową będą przez Strony doręczane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, wskazanych w § 5 Umowy. 
2. Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego strony stosunku prawnego doręczane będą 

bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym na poniższe adresy: 
1)  Zamawiający:                    Urząd Komunikacji Elektronicznej 

                                                    ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, 
2)  Wykonawca:                      ……………………………………………………. 

      ..………………………………………………….. 
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych 

w ust. 2. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na 
adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone. 

 
§ 16 

Zmiana umowy  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy za zgodą Stron Umowy, 
w zakresie: 

1) zmiany postanowień Umowy spowodowanych wystąpieniem siły wyższej, przy czym przez 
siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, 
które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani 
ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, 

2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, spowodowanych m.in. zmianą obowiązujących 
przepisów prawnych lub norm technicznych lub technologii dotyczących sposobu wykonania 
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Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te mogą być powodowane w szczególności 
następującymi przyczynami: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, 

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) zmianą wymagań określonych w załączniku nr 1 do Umowy, w przypadku gdy wymaganie 
opisane w załączniku nr 1 do Umowy nie gwarantuje osiągnięcia przez Zamawiającego 
zamierzonego celu, a zmiana ta nie jest niekorzystna dla Zamawiającego. 

 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz 
mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2.  Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie określonych prac jedynie  
w zakresie wskazanym przez niego w Ofercie przetargowej, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

3.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Taka zmiana podwykonawcy może nastąpić tylko 
za pisemną zgodą Zamawiającego. 

4.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

5.  Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających  
z Umowy. 

6.  Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. 
W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji 
w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu 
miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740  z późn. zm.), ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 
oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy. 

8.  Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

9.  Za datę zawarcia niniejszej Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentującą ostatnią z podpisujących Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Umowa o poufności 

 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej – z siedzibą w Warszawie (01-211),  

ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-23-67-496, REGON: 017510794 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………….  

a 

…………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. …………….., działającą na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: …………….NIP: …………………, REGON: 
…………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………….. 

 

zwanych także łącznie w dalszej części umowy „Stronami”  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Strony niniejszej umowy zawarły Umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę 

usług: utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów 

i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach 

Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI 

CBD), dalej także: „Umowa główna”. 

2. W związku z realizacją Umowy głównej Zamawiający udostępni Wykonawcy Informacje Poufne, 

w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się oznaczyć przekazywane Informacje Poufne jako poufne lub w inny 

sposób poinformować Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Informacje Poufne to informacje, których autorem, właścicielem lub dysponentem jest 

Zamawiający i które Zamawiający udostępnia Wykonawcy w celu realizacji Umowy głównej. 

Wśród Informacji Poufnych znajdują się informacje zawierające tajemnice prawnie chronione, 

w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.) lub inne 

informacje techniczne, technologiczne, finansowe i organizacyjne, odnoszące się do strategii, 

personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, które mają wartość dla 

Zamawiającego i które nie mogą być przez Wykonawcę ujawniane bez wyraźnej zgody 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych w trakcie realizacji Umowy głównej niezależnie 

od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 

2) wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach określonych w niniejszej Umowie, a po 

jej wykonaniu do ich usunięcia lub zanonimizowania, 

3) zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem osób i podmiotów nieuprawnionych w 

stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, 

4) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób 

uzyskujących Informacje Poufne nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno  
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w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia 

Zamawiającego, 

5) niepowielania Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne do realizacji 

Umowy głównej, 

6) ujawniania Informacji Poufnych 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, 

7) 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 odebrania od tych pracowników oświadczeń o zobowiązaniu się do 

zachowania w tajemnicy tych danych, 

8) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, jeżeli dojdzie do naruszenia któregokolwiek 

ze  zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub  osobę trzecią. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, czy dana informacja stanowi Informację 

Poufną lub czy może ona zostać udostępniona, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

pisemnego stanowiska Zamawiającego w tym zakresie.  

4. Wszelkie działania prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa Wykonawcy w związku z jego 

organizacją, w tym w szczególności wewnętrzne kontrole jakości, nie mogą naruszać 

postanowień niniejszej Umowy. Na potrzeby wewnętrznych kontroli jakości Wykonawca może 

udostępniać kontrolerom dane oparte na Informacjach Poufnych wyłącznie w postaci 

przetworzonej, która będzie chronić tajemnice zawarte w Informacjach Poufnych (np. stosowna 

agregacja). 

5. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu 2 dni roboczych13, stosownie do żądania Zamawiającego zwróci lub zniszczy dokumenty 

i dane, w tym także wszelkie ich kopie dowolnego rodzaju i zapisane na dowolnym nośniku (w 

tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych nośnikach 

informacji), zawierające Informacje Poufne Zamawiającego. Niezwłocznie po dokonaniu 

powyższych czynności, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje 

się złożyć Zleceniodawcy na piśmie oświadczenie potwierdzające wykonanie żądania 

Zamawiającego. 

§ 3 

Wyłączenia 

1. Strony ustalają, że postanowienia § 2, 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 września  

2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1198 z późn. zm.). 

2. Zasady przewidziane niniejszą Umową nie mają zastosowania do udostępniania informacji na 

rzecz państwowych służb, organów i jednostek żądających od Wykonawcy oraz osób i 

podmiotów, którymi się posługuje, przekazania informacji zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa (dotyczy w szczególności żądań sądu, prokuratora i organu podatkowego 

w formach prawem przewidzianych). 

                                                           
13 Na potrzeby niniejszej umowy Strony za dzień roboczy przyjmują każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RP. 
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3. W przypadku, gdy część udostępnianych Informacji Poufnych zawiera tajemnicę państwową lub 

służbową w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), udostępnianie tej części 

będzie odbywać się z poszanowaniem przepisów tej ustawy. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niniejszej 

Umowy zarówno za działania i zaniechania własne, jak i za działania  

i zaniechania osób i podmiotów, którym pod jakimkolwiek tytułem udostępnił Informacje Poufne. 

Wykonawca zobowiązuje się, iż ponosi odpowiedzialność również za osoby  

i podmioty, którym nie udostępnił Informacji Poufnych, a które weszły w posiadanie Informacji 

Poufnych na skutek niedbalstwa lub lekkomyślności Wykonawcy. 

2. W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej na rzecz Skarbu Państwa w wysokości: 5 000,00 zł 

(słownie złotych: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każde pojedyncze naruszenie, nie więcej jednak 

niż 50 000,00 zł.  

3. Skarb Państwa może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość limitu kar umownych, o 

którym mowa w ust. 2, w celu naprawienia szkód poniesionych przez Skarb Państwa na skutek 

zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, wniesionych w związku z naruszeniem 

przez Wykonawcę jego zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia na swój koszt do jakiegokolwiek postępowania 

sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Skarbu Państwa,  

a wynikłego z niedochowania postanowień określonych w niniejszej Umowie. 

 

§ 5 

Okres obowiązywania 

2. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wiąże Wykonawcę w okresie 

realizacji Umowy głównej i 12 miesięcy od jej rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia. 

3. Wykonawca może być zwolniony z obowiązku zachowania poufności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.   

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz 

mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

  



 

48 

Załącznik nr 3 do Umowy 
 

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
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 przy ul. ……………………., działającą na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ……….., NIP: ………….., REGON: …………, zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………….. 

 

 
zwane także łącznie w dalszej części Umowy: „Stronami”,  
 
o następującej treści: 

W związku z zawarciem umowy numer: ……………..,  na …………………………… (dalej: „umowa 
główna”) z Wykonawcą: …………….., z siedzibą: ………………., działającą na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ……………., NIP: ………………, REGON: ………………, 
Zamawiający – Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej,  

powierza Wykonawcy w zakresie i w celu wykonania umowy głównej przetwarzanie Danych 
Osobowych.  

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza następujące Dane Osobowe: 

1) Imiona i nazwiska pracowników Zamawiającego oraz informacje o ich miejscu w strukturze 
organizacyjnej, 

2) Służbowe adresy e-mail pracowników Zamawiającego, 

3) Wizerunek zarejestrowany na nagraniach z systemu telewizji przemysłowej CCTV, 

4) Dane biometryczne w postaci skanu tęczówki oka, 

- zwane dalej „Danymi Osobowymi”, jako administrator w rozumieniu przepisów 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 Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie określonym 
w ust. 1 powyżej, w celach opisanych w ust. 3 poniżej oraz w sposób wskazany w niniejszej 
Umowie. 

3. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy głównej. 

4. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe na udokumentowane polecenie Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę  
będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski. 

6. Wykonawca może korzystać z usług dalszego podmiotu przetwarzającego wyłącznie 
po uzyskaniu uprzedniej, szczegółowej, pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie 
przetwarzania Danych Osobowych wskazanemu dalszemu podmiotowi przetwarzającemu.  

7. Pisemna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym 
powinna nakładać na dalszy podmiot przetwarzający, te same obowiązki ochrony danych jak te 
nałożone na Wykonawcę. 

8. Zamawiający może wycofać zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych 
dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, jeśli z okoliczności wynika, że przetwarzanie przez 
niego Danych Osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, Umową lub zagraża 
bezpieczeństwu Danych Osobowych. W przypadku wycofania zgody, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie doprowadzić do zaprzestania przetwarzania danych przez dalszy 
podmiot przetwarzający. 

9. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające  
z przepisów RODO, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe. 

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożył odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.  

11. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawa, w tym RODO oraz postanowień niniejszej Umowy. W szczególności 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę  

przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenie Danych Osobowych przed ich 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

2) przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych osób, które będą przetwarzały Dane 
Osobowe; 

3) dopuszczenia do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających imienne 
upoważnienie od Wykonawcy; 

4) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania Danych Osobowych; 
5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zachowały 

w tajemnicy te Dane Osobowe, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi 
poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz 
odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nie szkoleniu z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy tych danych. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego  
za szkody wyrządzone w związku z nieprzestrzeganiem RODO, jak i za przetwarzanie Danych 
Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową. 

13. Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania  
oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32–36 RODO.  

14. Wykonawca jest obowiązany, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,  
w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane 
Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

15. Wykonawca jest obowiązany pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku zgłoszenia 
organowi nadzorczemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz  
z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych 
Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 RODO. 

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych lub naruszenia postanowień 
niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 
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godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić Zamawiającemu stwierdzone naruszenia. Zgłoszenie 
powinno co najmniej: 
1) opisywać znane Wykonawcy okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie oraz jego 

ustalone lub podejrzewane przyczyny, 
2) opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i 
przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie, 

3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych, 
4) opisywać środki proponowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony 

Danych Osobowych, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 
skutków. 

17. Wykonawca obowiązany jest, na podstawie dostępnych informacji, dokumentować wszelkie 
naruszenia ochrony Danych Osobowych i prowadzić rejestr naruszeń Danych Osobowych. W 
przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 
RODO Wykonawca: 
1) niezwłocznie stosuje  wszystkie konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki 
w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków, 

2) w przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na 
integralność lub dostępność Danych Osobowych, niezwłocznie zwraca się do Zamawiającego 
o zgodę na zastosowanie tych środków. 

18. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o żądaniach na 
podstawie art. 15-22 RODO, z którymi osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zwróciły się 
bezpośrednio do Wykonawcy. 

19. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na niego na mocy RODO lub niniejszej Umowy 
oraz umożliwić Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego 
przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) udostępnienia Zamawiającemu dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych; 
2) udostępnienia Zamawiającemu posiadanych zasobów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli (np. pomieszczenia, pracownicy posiadający informacje o sposobie przetwarzania 
Danych Osobowych, itp.); 

3) umożliwienia Zamawiającemu sporządzania kopii dokumentów, dotyczących przetwarzania 
Danych Osobowych. 

20. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem zewnętrznego 
audytora. 

21. Po przeprowadzeniu audytu Zamawiający przedkłada Wykonawcy protokół pokontrolny, w 
którym Zamawiający wskazuje na zakres ewentualnych niezgodności zakresu, celów i sposobu 
przetwarzania Danych Osobowych oraz może sformułować zalecenia pokontrolne. 

22. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu co 
najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem audytu. 

23. Prowadzenie audytu nie może powodować nadmiernych obciążeń dla Wykonawcy.  
W szczególności audyt nie może być prowadzony poza zwykłymi godzinami pracy Wykonawcy 
w danym budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu, chyba, że przeprowadzenie audytu jest 
uzasadnione nagłą potrzebą. 

24. Wykonawca ma ponadto obowiązek poinformować Zamawiającego, na każde jego żądanie, w 
terminie 3 dni od otrzymania żądania o:  
1) wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, 

w szczególności o środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez 
Wykonawcę, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;  

2) o osobach upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych 
Osobowych;  

3) o wynikach kontroli organu nadzorczego dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, 
w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych danych osobowych. 
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25. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania Danych Osobowych; 
2) zwrotu lub usunięcia, zgodnie z wyborem Zamawiającego, wszystkich posiadanych Danych 

Osobowych niezależnie od formy ich utrwalenia oraz usunięcia wszelkich ich istniejących 
kopii;  

3) przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi że nie posiada 
już żadnych Danych Osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie 
niniejszej Umowy. 

26. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego 
wynagrodzenia lub zwrotu kosztów poniesionych w związku z przetwarzaniem Danych 
Osobowych. 

§ 2 

6. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

7. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została ona podpisana przez Strony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz 
mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

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

                      

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy - wzór protokołu okresowego, odbioru dostaw lub usług 

 

PROTOKÓŁ OKRESOWY/ODBIORU DOSTAW LUB USŁUG* 

do umowy nr ……………………….. z dnia ……………….… 
w zakresie usługi utrzymania, serwisu, konserwacji oraz przeglądów technicznych 

sporządzony w …………………………….… dnia …………………….… 
za okres rozliczeniowy od ……………………… do …………………… 

Wykonawca 

 

Zamawiajacy 

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

 

1. Wyszczególnienie: 
W związku z realizacją Umowy na utrzymanie i serwis, Wykonawca przedstawia do odbioru 

następujące dostawy/usługi*: 
 

2. Decyzja o odbiorze: 
Zamawiający stwierdza, że usługi wyszczególnione w pkt 1. 

1) zostały wykonane zgodnie z Umową i zostają odebrane*, 
2) nie zostają odebrane z powodu*: 

a) dostawy/usługi* nie zostały wykonane lub zostały wykonane w części,* 
b) dostawy/usługi* zostały wykonane niezgodnie z Umową, lub* 
c) z Protokołu okresowego nie wynika, czy i w jaki sposób usługi zostały wykonane.* 

 
3. Uwagi i postanowienia dodatkowe*: 

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

4. Protokół podpisano jednostronnie (przyczyny braku podpisu Zamawiającego):  
…………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………. 

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

 
6. Niniejszy Protokół podpisany przez Strony stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za 

świadczenie do Umowy nr … z dnia … w zakresie usługi utrzymania, serwisu, konserwacji oraz 
przeglądów technicznych w danym Okresie Rozliczeniowym, tj. na kwotę brutto: 
…………………..… PLN (słownie: … …/100). 

 

Przedstawiciel Zamawiającego, o którym 

mowa w §5 ust. 1 (osoba 

upoważniona do dokonywania 

odbiorów określonych w Umowie) 

 

……………………………….. 

 

Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do 

kontaktów z Zamawiającym 

 

…………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

WZÓR 
GWARANCJA PRZETARGOWA 

(WADIUM) 

 

GWARANT 
  
(Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) 
 
BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY 
Skarb Państwa- URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
 
 
ZOBOWIĄZANY  
  
Zwany dalej również Klientem 
 (Nazwa Wykonawcy) 
 

Wiadomo nam, że nasz Klient bierze udział w postępowaniu przetargowym  
nr BA.WZP.………………………………………. na dostawę ………………………………………… 
…………………………………………………………………………. prowadzonym przez 
Zamawiającego, jak również to, że warunkiem złożenia ważnej oferty przez naszego Klienta jest 
wymóg wniesienia wadium jak to określono w „Specyfikacji Warunków Zamówienia”. 

W związku z powyższym zobowiązujemy się do złożenia poniższej gwarancji,  
co potwierdzamy stosownym podpisem. 

 
§ 1 

1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza zobowiązanie  Zobowiązanego do wniesienia wadium  
w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego na dostawę 
……………………………………………………………………………………………..  

2. Bank (Instytucja Finansowa, Zakład Ubezpieczeń) .............. z siedzibą w ................, zwany dalej 
Gwarantem, zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Skarbu Państwa – URZĘDU KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, zwanego dalej Beneficjentem, na pierwsze pisemne wezwanie – kwoty do 
wysokości ............... (słownie: ...............................), która to kwota stanowi górny limit 
odpowiedzialności Gwaranta. 

3. Gwarancja niniejsza jest ważna od dnia ............. do dnia ............. i wygasa samoistnie i całkowicie, 
gdyby żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie zostało nam doręczone 
w tym terminie.  

 
§ 2 

1. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant, zobowiązuje się do zapłaty Beneficjentowi żądanej kwoty 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, które  

zawierać będzie oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i że zaistniało przynajmniej 
jedno z określonych zdarzeń, tj. Zobowiązany: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Zobowiązanego. 
2. Wypłata żądanej kwoty nastąpi bez konieczności przedstawiania przez Beneficjenta dowodów, 

podstaw lub powodów żądania poza którymkolwiek oświadczeniem o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-3. 
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§ 3 
1. Należności, o których mowa w § 1 ust 2 powstałe z tytułu, o którym mowa  

w § 2 ust. 1, Gwarant zapłaci w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu dni) od dnia 
doręczenia Gwarantowi na wskazany w § 10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty na 
wskazany w żądaniu numer rachunku bankowego Beneficjenta. 

2. Niniejsze wezwanie nie wymaga konieczności żądania przez Beneficjenta zapłaty przez 
Zobowiązanego kwoty (kwot), której żąda od Gwaranta Beneficjent. 

 
§ 4 

Tryb realizacji niniejszej gwarancji jest następujący: 
1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa w § 7. Podpisy 

złożone na żądaniu zapłaty zostaną potwierdzone przez Radcę Prawnego Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej; 

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1; 
3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie podanym w §1 ust.3. 

 
§ 5 

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie określonym w § 1 ust. 3; 
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją 

przed upływem terminów jej obowiązywania;  
3) zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminów obowiązywania gwarancji ze 

wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja zabezpiecza. 
 

§ 6 

1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych 
w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejsza gwarancja oraz jej zmiany będą wystawiane w języku polskim i wymagają pod rygorem 
nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 7. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się również do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań, informacji oraz 
innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszej gwarancji. 

 
§ 7 

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej gwarancji w imieniu Zamawiającego 
uprawnione są osoby, które są zatrudnione w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.   

 
§ 8 

Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna. 
 

§ 9 
Niniejszą gwarancję sporządzono w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach, po jednym dla Gwaranta, 
Beneficjenta i Zobowiązanego. 

 
§ 10 

1. Adresy korespondencyjne: 
1) dla Beneficjenta: 
    Urząd Komunikacji Elektronicznej 
    ul. Giełdowa 7/9   
    01-211 Warszawa 
    e-mail: …………………………………………………………. 
2) dla Gwaranta:  .............................................................   
  .....................................................................................  
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  .....................................................................................  
3) dla Zobowiązanego: .....................................................   
  .....................................................................................  
  .....................................................................................  

2. Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego poinformowania, o 
każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1. 

 
 
 
 ………………., dnia ........................... 
 (Miejscowość) 
 
 

Pieczęć i podpis Gwaranta 
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Załącznik nr 11 do SWZ 

WZÓR 
GWARANCJA  

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

 
GWARANT 
(Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) 
BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY 
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej  
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 WARSZAWA 
 
ZOBOWIĄZANY 
(Nazwa Wykonawcy) 
 

§ 1 
1. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy  

nr BA.WZP………………….. na ……………………………………...., jaka będzie zawarta w 
Warszawie w dniu .............. pomiędzy Zamawiającym i Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”.  

2. Bank (Instytucja Finansowa, Zakład Ubezpieczeń) .............. z siedzibą w ................, zwany dalej 
Gwarantem, zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej Beneficjentem, na pierwsze pisemne wezwanie – kwoty do 
wysokości ............... (słownie: ...............................), stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, która to kwota stanowi górny limit odpowiedzialności Gwaranta. 

3. Gwarancja niniejsza jest ważna od dnia ............. do dnia ............., i wygasa przed tym terminem 
tylko w wypadku wcześniejszego, prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy 
przez Zobowiązanego lub wcześniejszego zwolnienia Zobowiązanego z zobowiązań przez 
Beneficjenta. 

 
§ 2 

Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant, zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi 
nieodwołalnie, dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, bez 
konieczności przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania, na jego rzecz kwoty 
(kwot) do łącznej sumy w wysokości .............. (słownie: ....................................). 

 
§ 3 

1. Należności, o których mowa w § 2, Gwarant zapłaci w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: 
czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w §12 adres, pierwszego 
pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany w żądaniu numer rachunku bankowego 
Beneficjenta. 

2. Niniejsze wezwanie nie wymaga konieczności żądania przez Beneficjenta zapłaty przez 
Zobowiązanego kwoty (kwot), której (których) żąda od Gwaranta Beneficjent. 

3. Każda wypłata dokonana przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza 
kwotę odpowiedzialności Gwaranta, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji. 

 
§ 4 

Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub jej zakresu, uzgodnione 
pomiędzy Zamawiającym i Zobowiązanym, w żaden sposób nie zwalnia Gwaranta od 
zobowiązania wynikającego z niniejszej gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje  
z konieczności powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

 
§ 5 

Tryb realizacji niniejszej gwarancji jest następujący: 
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1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa w § 9. 
Podpisy złożone na żądaniu zostaną potwierdzone przez Radcę Prawnego Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej;  

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 
Beneficjentowi i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 

3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie podanym w § 1 ust 3. 
 

§ 6 
Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią. 

 
§ 7 

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów określonych w § 1 

ust. 3; 
2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych 

Gwarancją przed upływem terminów jej obowiązywania;  
4) zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminów obowiązywania 

gwarancji ze wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja zabezpiecza. 
 

§ 8 

1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów 
powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejsza gwarancja oraz jej zmiany będą wystawione w języku polskim i wymagają pod rygorem 
nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 9. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się również do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań, informacji 
oraz innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszej 
gwarancji. 

 
§ 9 

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej gwarancji w imieniu 
Zamawiającego uprawnione są osoby, które są zatrudnione w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej i posiadają pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta.  

 
§ 10 

Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna. 
 

§ 11 
Niniejszą gwarancję sporządzono w 3 (słownie: trzech) oryginalnych egzemplarzach, po jednym 
dla Gwaranta, Beneficjenta i Zobowiązanego. 

 
§ 12 

3. Adresy korespondencyjne: 
1) dla Beneficjenta: 
    Urząd Komunikacji Elektronicznej 
    ul. Giełdowa 7/9   
    01-211 Warszawa 
    e-mail: …………………………………………………………. 
2) dla Gwaranta:  ...............................................   
  .......................................................................  
  .......................................................................  
3) dla Zobowiązanego: ......................................   
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  .......................................................................  
  .......................................................................  

4. Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego 
poinformowania, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1. 

 
 
 
 ……………………………., dnia ........................... 
               (Miejscowość) 
 
 
 

Pieczęć i podpis Gwaranta 
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Załącznik nr 12 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pn.: „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, 
konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury 

technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD”, nr sprawy 
BA.WZP.26.20.2022 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz: ………………………….……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
oświadczam, że: 
1) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest: 

a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem 
lub organem z siedzibą w Rosji, 

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a, 

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b, 

 
jednocześnie oświadczam, że w przypadku, jeżeli wobec podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, zachodzi którakolwiek  z przesłanek 
wskazanych w lit. a – c, to nie przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia14. 
 
2) reprezentowany przeze mnie Wykonawca15 nie jest: 

a) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006  
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na 
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) 
nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu 
do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
lub im zagrażających albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), 

b) podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona na liście lub w wykazach , o 
których mowa w lit. a,  

c)  podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

                                                           
14 Jeżeli postępowanie jest na etapie, na którym nie jest jeszcze możliwe określenie podwykonawców, dostawców – 

oświadczenie w zakresie pkt 1 Wykonawca złoży na późniejszym etapie. 

 
15 Jeżeli w postępowaniu przewidziane jest badanie podwykonawców lub podmiotów, na zasobach których Wykonawca 

polega pod kątem przesłanek wykluczenia – oświadczenie to musi zostać złożone przez wykonawcę również w 

odniesieniu do tych podmiotów. 
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29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony na liście lub w wykazach, o których mowa lit. a. 

 
Zobowiązuję się do zgłoszenia Zamawiającemu każdej zmiany, która zajdzie w zakresie niniejszego 
oświadczenia. 
 
 
 

....................………………..…              .........................................…………….… 
miejscowość, data czytelny podpis lub podpisy z pieczęcią imienną 

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
Uwaga: 
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców. 
 

 

 


