
1 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Sprawa nr :           FL-2/223/164/20/MK 
 
Przedmiot postępowania:  usługa utrzymania i rozwoju bazy danych 

CRO i BDS dla Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytutu Chemii 
Przemysłowej imienia Profesora 
Ignacego Mościckiego w Warszawie 
przy ul. Rydygiera 8,  

 
 
CPV:                               72320000-4 – usługi bazy danych 
 
 
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze 
zmianami) 

 
 
Zamawiający:   Sieć Badawcza Łukasiewicz 
                                        - Instytut Chemii Przemysłowej 
                                        imienia Profesora Ignacego Mościckiego 
                                        w Warszawie, ul. Rydygiera 8   
 

 
Opracował: ………………………… 

 
 
 
Zatwierdził:        ………………….  

 
Data:  
 
 
 
 
 



2 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

I. Zamawiający: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Instytut Chemii Przemysłowej  
imienia Profesora Ignacego Mościckiego  
ul. Rydygiera  8, 01-793 Warszawa 
strona internetowa: www.ichp.pl 
e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl  
tel/fax 22 568 22 63 lub tel. 22 568 22 90, kom. 506 065 785 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej obowiązujących progów unijnych na podstawie ustawy z dn. 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 
1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Usługa utrzymania i rozwoju baz danych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w 

Warszawie przy ul. Rydygiera 8, dotyczących: 

a) Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) zgodnie z ogólnymi założeniami 

określonymi w art. 19 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” 

oraz w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie Centralnego Rejestru Operatorów, 

b) Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających Warstwę 

Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) zgodnie 

z ogólnymi założeniami określonymi w art. 41 ustęp 1 Ustawy 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi objęte przedmiotem 
zamówienia.  

  
IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 

ust.1 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o jakich mowa w Art. 67 ust. 1 
pkt 6 Ustawy Pzp 
 

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia 
 

http://www.ichp.pl/
mailto:malgorzata.rudyk@ichp.pl
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Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 
31.12.2024 r. 
 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają łącznie następujące warunki:  
 

1) nie podlegają wykluczeniu;  
 

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu   dotyczące: 
 

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

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość 
umowy brutto, związanej z przedmiotem zamówienia, 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z pkt. IX.6.3).a). i 
IX.6.3).b) SIWZ, 

 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że: 
 

-  wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również część usługi, zbliżone 
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia 

 

 -  zespół dedykowany do realizacji przedmiotowego zamówienia będzie się składał 
co najmniej z: 

 Programisty (minimum 1 osoba) z minimum 5 letnim doświadczeniem i 
znajomością komponentów systemów Zamawiającego, w szczególności 
Backend: 
- język: PHP 7.3 
- baza danych: MySQL 5.6 
- framework: Laravel 5.1 
- narzędzia: Composer, Docker  
Frontend: 
- framework: AngularJS 
- narzędzia: NPM, Bower, Gulp 
- Aplikacja bazuje na REST API. 
znajomość framework'a Symfony 

 Administratora IT (minimum 1 osoba), z minimum 2 – letnim 
doświadczeniem oraz znajomością : 
- Centos  
- SUSE 
- Vmware 

 Kierownika Projektu (maximum osoba) 
 

-  dla kategorii napraw A (patrz pkt. IV.3 zał. nr 1 do SIWZ) zapewni czas reakcji na 
zgłoszenie Zamawiającego nie dłuższy niż 4 godziny w dni robocze w godzinach 
9-17. 

 

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów 
wyspecyfikowanych w pkt. IX SIWZ. 
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3. Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków zgodnie z pkt VII do SWIZ 
zostanie odrzucona. 
 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca  
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

 
VIII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w 
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w 
art. 24, ust.1, pkt.12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie  Wykonawcy na podstawie 
art. 24 ust.5 ustawy Pzp, w szczególności: 

 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

 

2)   jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 
określonych  
w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z: 
a)  Zamawiającym, 
b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c)  członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po 
stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 

3)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie  
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

 

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy  również na podstawie 
art. 24 ust 7 ustawy Pzp. (jeśli dotyczy). 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 13 i 14 
oraz 16–20 lub ust. 5 (jeśli dotyczy) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
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doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

 

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

 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenia  stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca:   

- spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 
- nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ), 

 

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

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
roboczych terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w 
szczególności te, opisane  w  pkt  IX ust. 6 i 7.  

 

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

 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 
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1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. VII.1.2).b). SIWZ, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy opłaconej polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
dotyczącej przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość 
umowy brutto. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, 
że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć 
dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej. W 
przypadku załączenia do oferty polisy wystawionej na okres krótszy, niż 
czas trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia oprócz 
polisy- pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto; 

 

3) w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 
VII.1.2).c) do SIWZ Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę: 

 

a) wykazu co najmniej trzech usług zbliżonych swoim rodzajem usługom 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ), oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego lub załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane  należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. 

b) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i posiadanych certyfikatów niezbędnych 
do wykonania zamówienia, sporządzony według załącznika nr 7 do 
SIWZ 

7. Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
sześć  miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

 

11. Dokumenty wskazane w ust. 7-10 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

 

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz 
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  Dz. U. z 2018 r. poz. 
1993) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447). 

 
X. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych 

podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w pkt. VII SIWZ,  w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać  
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z regulacjami określonymi w 
art. 22a ust. 1-6 ustawy Pzp. 

 

2. Wykonawca, który zamierza powołać się na zasoby innych podmiotów w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w 
zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. IX ust. 1 
SIWZ (załączniki  nr 3 i 4 do SIWZ). 

       

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie  części zamówienia 
podwykonawcom ma obowiązek wskazania Zamawiającemu tych części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podania nazw firm tych podwykonawców. 

 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SIWZ 
(załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, jak za 
własne działania i zaniechania. 
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XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
 

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

 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. VIII ust. 2 
SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 
wykazują zgodnie z pkt. VII ust. 1 SIWZ. 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty, o 
których mowa w IX ust. 1 SIWZ. 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 brak podstaw wykluczenia.  

 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o którym mowa w pkt.  IX ust. 2  SIWZ, składa każdy z Wykonawców. 

 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem doręczyciela, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. 
zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w ust. 5-8.  

 

2. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  
1)   w sprawach dotyczących procedury postępowania:  

  Małgorzata Rudyk tel. + 48 22 568 22 90 faks + 48 22 568 22 63 
  e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl 

  

   2)  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
          Patrycja Goworek, Tel 22 568 21 82, e-mail:patrycja.goworek@ichp.pl 
 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), kierując pisemny wniosek 
na adres:  
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- 
Instytut Chemii Przemysłowej 
im. Prof. Ignacego Mościckiego 
ul. Rydygiera 8 
01-793 Warszawa  
 

mailto:malgorzata.rudyk@ichp.pl
mailto:patrycja.goworek@ichp.pl
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4. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 

malgorzata.rudyk@ichp.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas 

udzielania wyjaśnień. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi Wykonawcy, 
który złożył pytanie, a także zamieści  ją na stronie internetowej pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
  

6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.  
 

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
 

8. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IX SIWZ należy złożyć  
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  

 

9. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
  

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej 
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,  
w szczególności wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem.  

 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii  dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,  
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 
XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Wadium nie jest wymagane. 
 

XIV. Termin związania  ofertą 
 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert tj. do dnia  15.01.2021 r. 

 
XV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania  

i otwarcia ofert 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
 

2. Część cenowa oferty musi być przygotowana na Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

 

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
 

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
 

mailto:malgorzata.rudyk@ichp.pl
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5. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki, o których mowa w treści SIWZ. 

 

6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami,  
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym  oraz przepisami prawa. 

 

8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę. 

 

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi     
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona. 

 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie),  
w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 254 Zespół Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia w godz. 1000 - 1500  w dni robocze, do dnia 
16.12.2020 r.  do godz. 1100 

 

12. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Oferta na  usługę 
utrzymania i rozwoju baz danych CRO i BDS dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w 
Warszawie przy ul. Rydygiera 8. -  sprawa nr FL-2/223/163/20/MK – NIE 
OTWIERAĆ przed godz. 1200 dn. 16.12.2020 r.” oraz nazwą oferenta. 

 

13. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę 
otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego. 

 

14. Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy .  
ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu 16.12.2020 r. o godz. 1200.  

 

15. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 
86 ust.4 ustawy Pzp. 

 

17. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) nazw firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

16.  Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone oferentom. 
 
 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego (załącznik 
nr 2 do SIWZ), w którym poda łączną cenę netto realizacji całości przedmiotu 
zamówienia i cenę brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek 
VAT. 



11 

 

 

2. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta  
tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem 
zamówienia, o których mowa w SIWZ. 

 

3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności 
oferty. 

 

4. Cena zbiorcza oferty netto oraz brutto winna być podana cyfrowo i słownie. 
 

5. Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

6.  W przypadku oferty Wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert 
Zamawiający do ceny oferty  doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT,  
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu otwarcia ofert.   

     

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

 

1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale 
oferentów. 

 

2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu 
widzenia ich poprawności formalnej, tj. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz 
stosownie do okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika 
Zamawiającego o wykluczenie oferentów nie spełniających wymaganych 
warunków oraz o odrzucenie  ofert na podstawie art.89 ustawy Pzp.  

 

3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni na podstawie 
następujących dwóch  kryteriów: 

 
1) cena całkowita oferty brutto                     -                        60 %  

 
liczba punktów obliczona według następującego wzoru 

                     

                                             najniższa cena całkowita brutto 
liczba punktów  = --------------------------------------------------------- x 10 pkt x 60% x 
                                              cena badanej oferty   

x liczba  członków Komisji Przetargowej  
 
 

2) doświadczenie………………………………………………………...40 % 
      
     W kryterium doświadczenie Zamawiający dokona oceny doświadczenia 
Wykonawcy w oparciu o informacje zawarte w  oświadczeniach opisanych w pkt. VII  
SIWZ  oraz w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ. 
 

Maksymalna ilość punktów uzyskana w tym kryterium może wynieść 40. Ocena 
kryterium będzie wyglądała następująco:  
 

a) ocena doświadczenia Wykonawcy 
 

zgodnie z pkt IX.6.3).a)  i załącznikiem nr 6 do SIWZ 

 3 usługi – 0 pkt 

 każda kolejna  usługa-  5 pkt  

 powyżej 5 usług – 10 pkt 
 

Można uzyskać maksymalnie 10 punktów 
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b) ocena kwalifikacji członków zespołu 

 

 zgodnie z pkt VII.1.2).c) i załącznikiem nr 7 do SIWZ 
 

 PROGRAMISTA:  
międzynarodowy certyfikat z zakresu technologii wyszczególnionych w 
pkt VII.1.2).c). SIWZ - po 1 pkt za każdy certyfikat (maksymalnie 5 pkt) 

 

 ADMINISTRATOR IT 
certyfikat Red Hat Certified Engineer -   2 pkt. 
certyfikat  SUSE Certified Engineer  -  2 pkt. 
 

 KIEROWNIK PROJEKTU 
międzynarodowy certyfikatu z zarządzania projektami - 1 pkt (max 1 pkt). 

 

Można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
 

c) ocena doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
 zgodnie z pkt VII.1.2).c) SIWZ 
 

 doświadczenie programisty:   
5 lat – 0 pkt 
każdy kolejny rok - 1 pkt 

                   maksymalnie10 pkt                   

 doświadczenie administratora IT:  
2 lata – 0 pkt 
każdy kolejny rok  - 1 pkt  
maksymalnie 5 pkt 

 

Można uzyskać maksymalnie 15 punktów 
 

d) ocena wg kryteriów społecznych  
oceniany skład  zespołu ze względu na płeć  
 

 sami mężczyźni w zespole – 0 pkt 

 same kobiety w zespole – 0 pkt 

 skład zespołu mieszany – 5 pkt 
 

Można uzyskać maksymalnie 5 punktów. 
 

O wyborze oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskana łącznie w obu w/w 
kryteriach. 

 
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  

 

1. Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty 
poinformowania o wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu 
związania ofertą. 

 

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 
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uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów 
związanych z płatnościami. 

 
 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
 
 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach. 

1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim i zgodnie z prawem polskim. 
 

2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszej specyfikacji SIWZ oraz danych zawartych w wybranej ofercie. 

 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

4. W przypadku gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy 
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, umowa zostanie poszerzona  
o postanowienia dotyczące solidarnej odpowiedzialności tych Wykonawców.  

 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian warunków umowy wyłącznie  
w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia  
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów  ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp.  
 
XXII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

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”, informuję, że: 
 

1. Administrator danych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. 

Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,  Tel. 022 568 20 00, adres e-mail: 

ichp@ichp.pl.(dalej „Ł - ICHP”).  
 

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail: 

iod@ichp.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z 

IOD (po wcześniejszym umówieniu) 

mailto:iod@ichp.pl
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2. Źródło pozyskania danych  
Pana/Pani dane osobowe Ł-ICHP otrzymał od Wykonawcy lub zostały przekazane 
osobiście. 
 

3. Kategorie odnośnych danych osobowych 
Administrator otrzymał następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, 
nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail. 
 

4. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych  
Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, co 

stanowi ustawowy obowiązek  Ł - ICHP (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO) 

2) Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających 

zastosowanie do działalności Ł - ICHP – w tym wynikających z przepisów o 

działalności Ł-ICHP, podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych oraz o 

zamówieniach publicznych (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) 
 

5. Odbiorcy danych, przekazywanie danych poza EOG 
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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018 „dalej Pzp”), oraz podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi w obszarze IT, dostawca poczty elektronicznej, operatorzy 

pocztowi i  kurierzy, doradcy Ł – ICHP. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych 

dostawcom usług poczty elektronicznej, w zakresie posiadanej podstawy prawnej,  

możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). 
 

6. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy, chyba że przepisy o archiwach państwowych wymagają okresu 
dłuższego.   
 

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

8. Prawa przysługujące  
Przysługuje Pani/Panu: 

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych (Wyjaśnienie: 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.);  

 



15 

 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których  
mowa   w art. 18 ust. 2 RODO;  (Wyjaśnienie: 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)  

Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności 
w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 

9. Automatyczne decyzje i profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji ani profilowania. 
 
XXIII.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający 
przewiduje rozliczenie w walutach obcych  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie EURO lub dolarach USA 
tylko w przypadku gdy Wykonawca  ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 
XXIV. Załączniki 
Załączniki do SIWZ: 

 Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1, 

 Formularz ofertowy – zał. nr 2,  

 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3, 

 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 4, 

 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – zał. nr 5, 

 Wykaz zrealizowanych zamówień – zał. nr 6, 

 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia -  zał. nr 7, 

-   Wzór umowy -  zał. nr 8  

 Wzór oświadczenia RODO –  zał. nr 9 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 
Załącznik nr 1 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

I. Przedmiotem zamówienia jest: 
Usługa utrzymania i rozwoju baz danych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w 
Warszawie przy ul. Rydygiera 8, dotyczących: 
a) Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) zgodnie z ogólnymi założeniami 

określonymi w art. 19 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w 
sprawie Centralnego Rejestru Operatorów, 

b) Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających Warstwę 
Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) zgodnie z 
ogólnymi założeniami określonymi w art. 41 ustęp 1 Ustawy. 

 

II. Słownik pojęć: 
1. System CRO  - Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 

Przeciwpożarowej (CRO) - system aplikacji oraz komponentów krytycznych, 
który został utworzony zgodnie z art. 19. Ustawy. 

2. System BDS - Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających 
Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) – 
system aplikacji oraz komponentów krytycznych, który został utworzony zgodnie 
z art. 41 ustęp 1 Ustawy. 

3. Użytkownik wewnętrzny -  użytkownik systemów CRO i BDS ze strony Ł-IChP 
4. Użytkownik zewnętrzny - osoba korzystająca z systemów CRO i BDS, którą 

jest w przypadku systemu CRO administrator konta operatora zgodnie z par. 4 
ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń lub osoba kontaktowa zgodnie z par. 
4 ust. 7 tego samego rozporządzenia oraz, w przypadku systemu BDS, 
administrator konta podmiotu, którego dotyczy obowiązek przekazania 
sprawozdania zgodnie z art. 39 ustęp 2 i 3 Ustawy lub osoba kontaktowa tego 
podmiotu. 

5. Czas przystąpienia do naprawy – okres pomiędzy dokonaniem zgłoszenia 
przez Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu systemu CRO/BDS a 
momentem rozpoczęcia działań przez Wykonawcę. 

6. Czas usunięcia awarii, uszkodzenia, problemu – okres pomiędzy czasem 
zgłoszenia serwisowego a czasem zakończenia produkcyjnego wdrożenia 
przetestowanego rozwiązania usuwającego problem, wykonanego przez 
Wykonawcę. 

7. Incydent bezpieczeństwa danych osobowych – każde zdarzenie, które 
stanowi naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych tj. poufności, rozliczalności lub integralności danych 
osobowych (np. utrata, kradzież, włamanie, nieupoważniony dostęp do danych) 

8. Awaria - czasowa niedostępność uniemożliwiająca bieżącą pracę użytkownika 
wewnętrznego lub zewnętrznego 



17 

 

9. Komponenty krytyczne -  komponenty, które wpływają na możliwość 
uruchomienia i prawidłowego działania systemu CRO lub BDS  : MySQL, Nginx, 
Interpreter PHP, system wysyłania i powiadamiania użytkowników zewnętrznych 
i wewnętrznych za pomocą poczty e-mail, SMTP 

10. Komponenty kluczowe systemu – środowisko systemu operacyjnego wraz z 
jego aktualizacjami, na którym uruchomione są komponenty krytyczne i systemy 
CRO i BDS  

11. Aktualizacja kodu wytworzone przez Wykonawcę – poprawka lub 
uaktualnienie przeznaczone do usunięcia problemów, błędów, rozszerzenia 
funkcjonalności, nowych funkcjonalności albo zwiększenia wydajności 
wcześniejszej wersji systemu 

12. Plik zmian – changelog – elektroniczne chronologiczne dzienniki wydarzeń 
związanych z bieżącym serwisowaniem i aktualizacją systemów CRO i BDS 
dostępne do edycji zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę 
przechowywane w systemach informatycznych Zamawiającego. 

13. Okno serwisowe – planowany czas wyłączania z pracy systemu 
produkcyjnego uniemożliwiającego pracę w systemach CRO i BDS zarówno 
przez użytkowników zewnętrznych jak i użytkowników wewnętrznych  

14. Oprogramowanie gotowe - Wartości niematerialne i prawne dostarczone 
przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy. Przez Oprogramowanie 
Gotowe rozumie się zarówno oprogramowanie oferowane w sprzedaży 
(oprogramowanie komercyjne) jak również oprogramowanie udostępniane na 
zasadach licencji otwartej (oprogramowanie open source). 

15. Infrastruktura Zamawiającego - Infrastruktura informatyczna (sprzęt, tzw. 
hardware i oprogramowanie gotowe, tzw. software) posiadana przez 
Zamawiającego, oraz planowana do zakupu w ramach Umowy a finansowana 
poza zakresem Umowy. 

 
III. Opis Systemów 

III.1. Centralny Rejestr Operatorów (CRO) 

Głównym celem Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa w art. 19 

Ustawy jest umożliwienie prowadzenia przez Operatorów dokumentacji zgodnie z 

art. 14 Ustawy . W Systemie są gromadzone, w postaci dokumentów 

elektronicznych, Karty Urządzeń, Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej 

oraz dane zawarte w tych kartach. Operatorzy zarejestrowani w Systemie mogą 

prowadzić na formularzach on-line w Systemie Karty Urządzeń oraz Karty 

Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.  

Sposób prowadzenia Centralnego rejestru Operatorów, sposób gromadzenia 

danych, sposób udostępniania gromadzonych danych, sposób zabezpieczenia 

gromadzonych danych oraz wzór formularza rejestracyjnego o którym mowa w art. 

14 ust. 6 Ustawy, zwanego dalej „formularzem rejestracyjnym” opisane są w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419). 
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System jest zrealizowany w architekturze klient-serwer, architektura została 

zobrazowana na rysunku 1. 

App_CRO

DB_CRO

SSL

Internet

reach-info.home.pl

przeglądarki internetowe

 
 

Rysunek 1. Architektura Systemu 

 

Komponenty rozwiązania: 

 DB_CRO - serwer bazodanowy 

 App_CRO - serwer aplikacyjny  

 System pocztowy reach-info.home.pl 

 Przeglądarki internetowe 

 

Przepływ danych pomiędzy DB_CRO a App_CRO jest dwukierunkowy i obejmuje 

wszystkie dane zawarte w bazie DB_CRO. App_CRO pobiera dane z DB_CRO 

zarówno do odczytu jak i modyfikacji. Przepływ danych odbywa się w sieci 

wewnętrznej. 

Przepływ danych pomiędzy App_CRO a przeglądarkami internetowymi odbywa się 

poprzez sieć Internet i jest szyfrowany. Przepływ jest dwukierunkowy, obejmuje dane 

do odczytu i do zapisu. Zakres danych dotyczy całej zawartości bazy DB_CRO. 

Serwer aplikacyjny wykorzystuje do wysyłki poczty zewnętrzny serwer SMTP 

reach.info.home.pl.  Wiadomości email są tworzone przez aplikację App_CRO, a 

następnie (poprzez aplikację postfix działającą na App_CRO) wiadomości są 

dostarczane do reach-info.home.pl w celu dalszej dystrybucji emaili. Przepływ danych 

jest jednokierunkowy z App_CRO do reach-info.home.pl.  

Zakres danych obejmuje adres email użytkownika CRO (adresat wiadomości). 
 

System jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania 

systemu jest wymagana przeglądarka obsługująca html 5. Rekomendowane 

przeglądarki to: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Chrome wersja 47 lub 

nowsza, FireFox wersja 40.0.2 lub nowsza. 
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Technologia: 

 silnik bazodanowy: MySQL 5.6 

 Silnik www: NGINX + PHP 7.3 

 framework: Laravel 5.1 

 serwer pocztowy: postfix 

 platforma wirtualizacyjna: VMWare ESXi 6.0 

 macierz dyskowa firmy QNAP połączona z serwerem przez iSCSI 

 system operacyjny: Centos 7.6 i 7.8 

 System backupu: Veeam 

 Backupy z poziomu systemu operacyjnego - wymagana jest znajomość 

skryptów pisanych w bash 

 framework: AngularJS 

 liczba kont użytkowników: ok. 56 000 (możliwe będzie zwiększenie tej liczby w 

kolejnych latach o kilkadziesiąt %) 

 

III.2. Baza Danych Sprawozdań (BDS) 

Głównym celem Bazy Danych Sprawozdań dotyczących substancji zubożających 

warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zwanej dalej Systemem, 

jest umożliwienie realizacji postanowień rozdziału 8 Ustawy. System służy do 

składania rocznych sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę 

ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości substancji 

zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych przywożonych 

spoza terytorium Unii Europejskiej i wywożonych z terytorium Unii Europejskiej. 

Raporty są składane przez Podmioty przywożące substancje zubożające warstwę 

ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz wywożące te substancje lub gazy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

podmioty stosujące, prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie 

substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a 

także podmioty przywożące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywożące z 

tego terytorium produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, systemy ochrony 

przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach 

silnikowych, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane 

gazy cieplarniane. Sprawozdania są składane w postaci dokumentów 

elektronicznych raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni. 
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System jest zrealizowany w architekturze klient-serwer, architektura została 

zobrazowana na rysunku 2. 

 

App_BDS

DB_BDS

SSL

Internet

reach-info.home.pl

przeglądarki internetowe

 
Rysunek 2. Architektura rozwiązania 

 

Komponenty rozwiązania: 

 DB_BDS - serwer bazodanowy 

 App_BDS - serwer aplikacyjny  

 System pocztowy reach-info.home.pl 

 Przeglądarki internetowe 

 

Przepływ danych pomiędzy DB_BDS a App_BDS jest dwukierunkowy i obejmuje 

wszystkie dane zawarte w bazie DB_BDS. App_BDS pobiera dane z DB_BDS 

zarówno do odczytu jak i modyfikacji. Przepływ danych odbywa się w sieci 

wewnętrznej. 

Przepływ danych pomiędzy App_BDS a przeglądarkami internetowymi odbywa się 

poprzez sieć Internet i jest szyfrowany. Przepływ jest dwukierunkowy, obejmuje dane 

do odczytu i do zapisu. Zakres danych dotyczy całej zawartości bazy DB_BDS. 

Serwer aplikacyjny wykorzystuje do wysyłki poczty zewnętrzny serwer SMTP 

reach.info.home.pl.  Wiadomości email są tworzone przez aplikację App_BDS, a 

następnie (poprzez aplikację postfix działającą na App_BDS) wiadomości są 

dostarczane do reach-info.home.pl w celu dalszej dystrybucji emaili. Przepływ danych 

jest jednokierunkowy z App_BDS do reach-info.home.pl. Zakres danych obejmuje 

adres email użytkownika BDS (adresat wiadomości). 

 

System jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania 

systemu jest wymagana przeglądarka obsługująca html 5. Rekomendowane 

przeglądarki to: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Chrome wersja 47 lub 

nowsza, FireFox wersja 40.0.2 lub nowsza. 
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Technologia: 

 silnik bazodanowy: MySQL 5.6 

 silnik www: NGINX + PHP 7.3 

 framework: Laravel 5.1 

 serwer pocztowy: postfix 

 platforma wirtualizacyjna: VMWare ESXi 6.0 

 macierz dyskowa firmy QNAP połączona z serwerem przez iSCSI 

 system operacyjny: Centos 7.6 i 7.8 

 System backupu: Veeam 

 Backupy z poziomu systemu operacyjnego - wymagana jest znajomość 

skryptów pisanych w bash 

 framework: AngularJS 

 Liczba kont użytkowników: ok. 18 000 (możliwe będzie zwiększenie tej liczby 

w ciągu kilku najbliższych lat o kilkadziesiąt %)  

IV. Wymagania dotyczące utrzymania i rozwoju 

IV.1. W ramach realizacji zadań dotyczących rozwoju wchodzą: 

1) w ramach świadczenia usług rozwoju polegających na wykonywaniu prac 

programistycznych oraz związanych z nimi konsultacji realizowanych w celu 

uzyskania nowych lub rozszerzenia już istniejących funkcjonalności 

Zamawiającemu przysługuje pula 20 roboczogodzin miesięcznie z prawem 

przenoszenia niewykorzystanych godzin w danym miesiącu na kolejny 

miesiąc. 

2) Każdorazowo w przypadku przekroczenia limitu określonego w pkt 1)  

Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie e-mail. 

3) Wykonawca po otrzymaniu zlecenia prac programistycznych, o których 

mowa pkt 1) dokonuje Wyceny, którą przedstawia mailem do akceptacji 

osobie zlecającej z ramienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 

dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Ze względu na złożoność 

zamówienia powyższy termin do dokonania wyceny zlecenia, może zostać 

zgodnie przez strony wydłużony. 

4) Poprzez zlecenie rozumie się zgłoszenie zapotrzebowania na usługę, 

któremu towarzyszy możliwie szczegółowy i dokładny opis funkcjonalności 

umożliwiający Wykonawcy dokonanie wyceny. 

5) Wycenę zlecenia dokonaną przez Wykonawcę, uważa się za 

zaakceptowaną jedynie w przypadku jej pisemnego bądź mailowego 

potwierdzenia przez Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu akceptacji Wyceny od Zamawiającego, Wykonawca 

przedstawia termin, do którego prace zostaną wykonane. Termin zawiera 

dwie daty, datę do której należy zaakceptować rozpoczęcie plac oraz 

planowaną datę zakończenia prac. Po przekroczeniu daty zaakceptowania 

data zakończenia prac przestaje obowiązywać. 
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IV.2. W ramach realizacji  zadań dotyczących utrzymania wchodzą: 
 

1) wykonywanie administracji serwerami przeznaczonymi dla Systemów CRO i 

BDS. W ramach administracji serwerami Wykonawca zapewni: 

 ograniczenie dostępu do serwera zgodnie z polityką bezpieczeństwa i 

wymaganiami Zamawiającego, 

 monitoring serwera realizowany poprzez okresowe sprawdzenie dostępności 

usługi na danym porcie oraz wykorzystania zasobów serwera 

 analizę obciążania serwera i elementów systemu oraz sugerowanie 

odpowiedniego zachowania i zmian, 

 zmiany na serwerze mających wpływ na jego bezpieczeństwo, 

 nadzór nad optymalnym wykorzystaniem zasobów, 

 okresowy restart systemów, 

 aktualizacje konfiguracji połączeń szyfrowanych zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi dobrymi praktykami, 

 konfiguracje kont, vhostów itp. oraz przydzielanie uprawnień zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego, 

 analizę obciążanie serwera i elementów systemu oraz sugerowanie 

odpowiedniego zachowania i zmian, 

 utrzymanie aktualnej dokumentacji systemów, 

 opracowanie procedury i wykonanie backupów, 

 nadzór nad aktualnością backupów, 

 przegląd i analizę logów systemowych, 

 obsługę wirtualizatora,   

 monitoring poprawności pracy dyskowej macierzy, 

 proponowanie rozwoju systemów, alokacji zasobów, rozbudów i zmian, 

  optymalizację bezpieczeństwa i szybkości serwera, 

 zapobieganie atakom, 

 instalacje i aktualizacje certyfikatów SSL dla witryn i usług na serwerze. 

 

2)   Bieżące usuwanie błędów w działaniu Systemów CRO i BDS, aktualizacja i 

serwisowanie systemów CRO i BDS. W ramach tego zadania Wykonawca 

zapewni:  

 tworzenia aktualizacji lub łat dla systemów CRO i BDS, w tym tworzenie 

nowych wersji systemów rozwiązujących problemy i błędy stwierdzone (z 

wykluczeniem nowych funkcjonalności), zdiagnozowane i zarejestrowane w 

systemie zgłoszeniowym oraz w pełni przetestowane (na udostępnionym 

przez Instytut systemie deweloperskim) gwarantujące poprawność pracy i 

stabilność systemów CRO i BDS; 

 udzielania w drodze przekazu email upoważnionym do zlecenia usług 

pracownikom Zamawiającego rozwiązań problemów, jakie pojawiać się będą 

w związku z korzystaniem z Systemów  

 sprawdzania użytkowanej wersji oprogramowania Systemów CRO i BDS w 

kontekście zasadności modyfikacji, modernizacji, konfiguracji systemów CRO 

i BDS ze względu na utrzymanie ciągłości i pełnej funkcjonalności działania 
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oraz bezpieczeństwa, skutkującym powiadomieniem pisemnym (emailem) 

Zamawiającego o jego wyniku; 

 aktualizację komponentów systemowych (np.: MySQL, PHP, NGINX, System 

operacyjny); 

 dostosowania systemów CRO i BDS przez Wykonawcę na zaplanowane 

procedury aktualizacji komponentów systemowych (np.: MySQL, PHP, 

NGINX, System operacyjny);  

 nadzorowania komponentów systemów CRO i BDS, co do bezpiecznej wersji 

(niezawierającej błędów oraz luk bezpieczeństwa) oraz pisemnie 

potwierdzone za pomocą poczty e-mail zgłaszanie potrzeby aktualizacji 

komponentów Zamawiającemu;  

 planowaniu z Zamawiającym z wyprzedzeniem procedury aktualizacji 

komponentów systemowych. 

 zapewnienia dostępności i niezawodności pracy systemów CRO i BDS wraz 
z ich komponentami, oraz maksymalne zwiększenie czasu pracy systemu 
produkcyjnego przy minimalizowaniu okien serwisowych dla tych systemów.  

 informowaniu Zamawiającego o potrzebach przeprowadzenia prac 

serwisowych wymagających okien serwisowych oraz przeprowadzaniu tych 

prac 

 ustaleniu w porozumieniu z Wykonawcą okien serwisowych oddzielnie dla 

systemu CRO i BDS w ramach, których środowisko produkcyjne może 

pozostać wyłączone w celu przeprowadzenia operacji aktualizacji systemów 

oraz komponentów kluczowych i krytycznych systemu operacyjnego przez 

Zamawiającego. 

Maksymalny czas okien serwisowych wynosi:  

i. od 15 lutego do 15 marca dla systemu BDS - 0,1% całego czasu pracy 

ii. w pozostałych terminach dla systemów CRO i BDS - 5% całego czasu 

pracy w godzinach pracy Zamawiającego 

 świadczenie usług w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, 

w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 

usług. Kwestie zakupu sprzętu, oprogramowania gotowego oraz wynikające 

z tego koszty zakupu i umów serwisowych nie wchodzą w zakres działania 

Wykonawcy.  

 wyznaczanie, w porozumieniu z Zamawiającym, rozwoju Infrastruktury 

Zamawiającego w zakresie Systemów;  

 informowanie Zamawiającego w razie konieczności dalszej rozbudowy 

Infrastruktury Zamawiającego; 

 rozbudowywanie Infrastruktury Zamawiającego zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami 

 

IV.3. Czas przystąpienia do naprawy 

1) Zgłoszenia dotyczące administracji serwerami, o których mowa w pkt 

IV.2.1) oraz zgłoszenia dotyczące usług serwisowych, o których mowa w 

pkt IV.2.2) dotyczących błędnie działających funkcjonalności, komponentów 

krytycznych i kluczowych w systemach CRO i BDS będą zgłaszane i 

realizowane zgodnie z następującymi kategoriami: 
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 Kategoria A – wszelkie problemy, krytyczne defekty i uszkodzenia 

powodujące nieprawidłowe działanie serwerów uniemożliwiające 

funkcjonalne wykorzystanie systemów CRO i BDS. Wszelkie krytyczne 

defekty i uszkodzenia uniemożliwiające funkcjonalne wykorzystanie 

(awaria, incydent bezpieczeństwa danych osobowych). Czas 

przystąpienia do naprawy wynosi do 4 godzin od momentu zgłoszenia 

nieprawidłowości przez Zamawiającego, natomiast czas usunięcia 

uszkodzenia wyniesie 8h, z wyjątkiem przypadków wymagających 

interwencji programistycznej, które zostaną usunięte w terminie do 16 

godzin. 

 Kategoria B – każde poważne pogorszenie funkcjonalności lub 

wydajności powodujące nieprawidłowe działanie serwerów  

przeznaczonych dla systemów CRO i BDS mające wpływ na jakość 

usług, noszące cechy uszkodzenia, awarii lub defektu, a nie zawarte w 

kategorii A, każde poważne pogorszenie funkcjonalności lub wydajności 

Systemu mające wpływ na jakość usług, noszące cechy uszkodzenia, 

awarii lub defektu, a nie zawarte w kategorii A. Czas przystąpienia do 

naprawy wynosi do 8 godziny od momentu zgłoszenia nieprawidłowości 

przez Zamawiającego, natomiast czas usunięcia uszkodzenia - do 16 

godzin, za wyjątkiem przypadków wymagających interwencji 

programistycznej, które zostaną usunięte w terminie do 3 dni roboczych. 

 Kategoria C – problemy z nieprawidłowym działaniem serwerów 

przeznaczonych dla systemów CRO i BDS, występujące sporadycznie i 

inne nie mające znamion uszkodzenia, defektu lub wady, oraz 

uszkodzenia jego pojedynczych elementów, problemy z pojedynczymi 

funkcjami, występujące sporadycznie i inne nie mające znamion 

uszkodzenia, defektu lub wady. Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 

wynosi do 8 godzin od momentu zgłoszenia nieprawidłowości przez 

Zamawiającego, natomiast czas usunięcia problemu zostanie 

oszacowany i uzgodniony, nie wyniesie on jednak dłużej niż 21 dni 

roboczych. 

2) Jeżeli zgłoszenie nieprawidłowości doręczone zostanie Wykonawcy w 

ostatniej godzinie pracy serwisu Wykonawcy, przyjmuje się, że wpłynęło 

ono w momencie rozpoczęcia pracy serwisu Wykonawcy następnego dnia 

roboczego czyli w pierwszej godzinie pracy serwisu Wykonawcy. 

3) Za ważne uznaje się zgłoszenie wysłane e-mailem na adres serwisu 

Wykonawcy. W wyjątkowych wypadkach, ze względu na wymagany krótki 

czas usunięcia awarii dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod numer 

telefonu serwisu Wykonawcy w godzinach pracy serwisu Wykonawcy. W 

przypadku zgłoszenia telefonicznego wymagane jest wysłanie e-maila z 

potwierdzeniem. 

 

IV.4. Procedura zmiany wersji aplikacji produkcyjnej 

1) Zaktualizowany kod wytworzony przez Wykonawcę można zainstalować na 
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środowisku produkcyjnym jedynie wówczas, gdy został on przetestowany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego na środowisku deweloperskim. 

2) Zmiana aplikacji produkcyjnej nie może zostać wdrożona na serwerze 

produkcyjnym bez zakończenia z sukcesem testów tej zmiany na serwerze 

deweloperskim oraz pisemnym potwierdzeniu Zamawiającego. 

3) Zmiana wersji aplikacji na środowisku produkcyjnym wymaga odnotowania 

zmiany w pliku zmian – changelog. 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 

Załącznik nr 2 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY    
 

Nazwa firmy ……………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………… 

Województwo…………………………………… 

REGON  ………………………………NIP…………………………………………... 

Telefon…………………………………………fax……………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………… 

Informacja na temat przedsiębiorstwa: 

 mikro przedsiębiorstwo 

 

 małe przedsiębiorstwo 

 

 średnie przedsiębiorstwo 

 

 duże przedsiębiorstwo 

 
OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr FL-2/223/163/20/MK pod 

nazwą  „Oferta na  usługę utrzymania i rozwoju baz danych CRO i BDS dla  Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego 

Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.” 
 

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 

Cena netto za 1 miesiąc wykonywania  przedmiotu zamówienia wynosi ………zł 
 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………) 

Stawka podatku VAT ……………% 

Wartość podatku VAT wynosi …………………………………………………………….zł 

Cena brutto za 1 miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia wynosi ………zł 
(słownie złotych …………………………………………………………………………....) 

 
Cena netto za 45 miesięcy wykonywania  przedmiotu zamówienia wynosi …….zł 

 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………) 

Stawka podatku VAT ……………% 

Wartość podatku VAT wynosi …………………………………………………………….zł 

Cena brutto za 45 miesięcy wykonywania przedmiotu zamówienia wynosi ……zł 

(słownie złotych …………………………………………………………………………....) 
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2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej została obliczona w oparciu o założenia z 
opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 

 

3. Oświadczamy, że w zaproponowanej cenie brutto zostały uwzględnione 
wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w SIWZ, a na potwierdzenie tego składamy wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

 

6. Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań 
powierzamy podwykonawcom* 

 

Lp. 
Firma 

podwykonawcy 

Część zamówienia jaka 

zostanie powierzona 

podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa 

część, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy 

 

 

 

   

 

7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 
 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 

 

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany  
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 
do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach. 

 
……………………………….. 

Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 

Załącznik nr 3 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Chemii Przemysłowej 

imienia Profesora  

Ignacego Mościckiego 

01-793 Warszawa 

ul. Rydygiera 8 

                   (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Oferta na  usługę utrzymania i rozwoju baz danych CRO i BDS dla  Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora 
Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.” - sprawa nr  
FL-2/223/163/20/MK, prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Chemii Przemysłowej, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………. 

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

….…………………………………….., w następującym zakresie: 

………………………………………… 

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

… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 

Załącznik nr 4 

Zamawiający: 
 

    Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Chemii Przemysłowej                                                                         

imienia Profesora  

 Ignacego Mościckiego 

                                                                        01-793 Warszawa 

                                                                        ul. Rydygiera 8 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 
………………………………

………...……………………

… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………
………………………………
………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Oferta na  usługę utrzymania i rozwoju baz danych CRO i BDS dla  Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora 
Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.” - sprawa nr  
FL-2/223/163/20/MK prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Chemii Przemysłowej w Warszawie, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp   
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 
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pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 

Załącznik nr 5 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- 

Instytut Chemii Przemysłowej 

imienia Profesora  

Ignacego Mościckiego 

01-793 Warszawa 

ul. Rydygiera 8 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

 ____________________________________  

 ____________________________________  
(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:  

 ____________________________________  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ), dalej jako: ustawa PZP  

 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Oferta na  usługę utrzymania i rozwoju baz danych CRO i BDS dla  Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora 
Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.” - sprawa nr  
FL-2/223/163/20/MK, prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Chemii Przemysłowej w Warszawie, oświadczam, co następuje: 
 

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z 

następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o 

udzielenia zamówienia: 

1) _______________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________  

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody: 
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 _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________ , 

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami: 

 _________________________________________________________________  
(nazwa i adres Wykonawcy) 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

_______________________, ____________________ 
 miejscowość  data 

 ______________________________ 
 podpis osoby upoważnionej/ podpisy 
 osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia 

zamówienia. 

 

 

_______________________, ____________________ 
 miejscowość  data 

 _______________________________ 
 podpis osoby upoważnionej/ podpisy 
 osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

* -  

* - nieodpowiednie skreślić 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 
Załącznik nr 6 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 

 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat usług  zbliżonych, co do zakresu i 
wartości do usług objętych zamówieniem. 

 
Usługi ujęte w wykazie, muszą być potwierdzone referencjami.   

 
 

Lp. 
 

 
Nazwa 

zleceniodawcy 

 
Przedmiot usługi  

 
Wartość wykonanej 

usługi  

 
Data 

wykonania 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
W załączeniu ................... referencje 
 
 
 
 
.............................., dn. ........................                

............................................................. 
(podpisy osoby/osób wskazanych 

w dokumencie, 
uprawnionej/uprawnionych 

do występowania w obrocie prawnym, 
reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu) 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 
Załącznik nr 7 

 
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, 

które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

 
 

Lp. 
 

Rola w 
projekcie 

Imię i nazwisko Doświadczenie 
Kwalifikacje 
zawodowe 

Certyfikaty 

      

      

      

      

      

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w/w osoby zespołu dedykowanego do realizacji 
przedmiotowego zamówienia spełniają szczegółowe wymagania zamawiającego 
opisane w pkt VII.1.2).c). SIWZ. 
 

2. Wykonawcza oświadcza, że dla kategorii napraw A (patrz pkt. IV.3 zał. nr 1 do 
SIWZ) zapewni czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego nie dłuższy niż 4 godziny, 
w dni robocze w godzinach 9-17. 

 
 
 
 
 
 

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

(podpisy osoby/osób wskazanych 
w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy 
                                                                             i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 
Załącznik nr 8 

 
 

WZÓR UMOWY Nr FL-2/223163/20/MK 
 

zawarta w Warszawie w dniu .................. w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy: 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Chemii Przemysłowej imienia 
Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8, 01-793 
Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000857893, NIP: 5252836114, reprezentowanym przez: 
 

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

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Ł-IChP”, 

zawarta w Warszawie w dniu ……………………………………….pomiędzy: 
 
a 
 
.………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
zwaną  dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 
Zważywszy, że: 
Zamawiający posiada systemy informatyczne, które wymagają specjalistycznej 

obsługi, konieczne jest zapewnienie usług utrzymania i rozwoju gwarantujących 

nieprzerwane i niezakłócone działanie Systemów.  

Strony zgodnie postanawiają: 

§1 DEFINICJE 
1. Aktualizacja kodu wytworzonego przez Wykonawcę - poprawka lub 

uaktualnienie przeznaczone do usunięcia problemów, błędów, lub rozszerzenia 
funkcjonalności programu albo zwiększenia wydajności wcześniejszej wersji 
programu. 
 

2. Awaria - czasowa niedostępność Systemów, uniemożliwiająca bieżącą pracę 
użytkownika wewnętrznego lub zewnętrznego 

 

3. Błąd – nieprawidłowe działanie oprogramowania związanego z obsługą 
Systemów, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności 
Błędem jest działanie oprogramowania niezgodnie z dokumentacją. Błędom 
przypisane są kategorie określone w par.2 ust.5.1. 
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4. System CRO  - Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 
Przeciwpożarowej (CRO) - system aplikacji oraz komponentów krytycznych, który 
został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą. 
 

5. System BDS - Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających 
Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) – 
system aplikacji oraz komponentów krytycznych, który został utworzony zgodnie z 
art. 41 ustęp 1 ustawy. 

 

6. Użytkownik wewnętrzny -  użytkownik systemów CRO i BDS ze strony Ł-IChP. 
 

7. Użytkownik zewnętrzny - osoba korzystająca z systemów CRO i BDS, którą jest 
w przypadku systemu CRO Ł-IChPt konta operatora zgodnie z par. 4 ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń lub osoba kontaktowa zgodnie z par. 
4 ust. 7 tego samego rozporządzenia oraz, w przypadku systemu BDS, Ł-IChP 
konta podmiotu, którego dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania zgodnie z 
art. 39 ustęp 2 i 3 Ustawy lub osoba kontaktowa tego podmiotu. 

 

8. Czas przystąpienia do naprawy – okres pomiędzy dokonaniem zgłoszenia przez 
Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu systemu CRO/BDS a momentem 
rozpoczęcia działań przez Wykonawcę. 

 

9. Czas usunięcia awarii, błędu, uszkodzenia, problemu – okres pomiędzy 
czasem zgłoszenia serwisowego a czasem zakończenia produkcyjnego wdrożenia 
przetestowanego rozwiązania usuwającego problem, wykonanego przez 
Wykonawcę. 

 

10. Incydent bezpieczeństwa danych osobowych – każde zdarzenie, które 
stanowi naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych tj. poufności, rozliczalności lub integralności danych 
osobowych (np. utrata, kradzież, włamanie, nieupoważniony dostęp do danych). 

 

11. Komponenty krytyczne -  komponenty, które wpływają na możliwość 
uruchomienia i prawidłowego działania systemu CRO lub BDS  : MySQL, Nginx, 
Interpreter PHP, system wysyłania i powiadamiania użytkowników zewnętrznych 
i wewnętrznych za pomocą poczty e-mail, system SMPT. 

 

12. Komponenty kluczowe systemu – środowisko systemu operacyjnego wraz z 
jego aktualizacjami, na którym uruchomione są komponenty krytyczne i systemy 
CRO i BDS. 

 

13. Plik zmian – changelog – elektroniczne chronologiczne dzienniki wydarzeń 
związanych z bieżącym serwisowaniem i aktualizacją systemów CRO i BDS 
dostępne do edycji zarówno przez IŁ-IChP jak i Wykonawcę, przechowywane w 
systemach informatycznych Ł-IChP. 

 

14. Okno serwisowe – planowany czas wyłączania z pracy systemu produkcyjnego 
uniemożliwiającego pracę w systemach CRO i BDS zarówno przez 
użytkowników zewnętrznych jak i użytkowników wewnętrznych. 

 

15. Oprogramowanie gotowe - Wartości niematerialne i prawne dostarczone przez 
Ł-IChP w ramach realizacji Umowy. Przez Oprogramowanie Gotowe rozumie się 
zarówno oprogramowanie oferowane w sprzedaży (oprogramowanie 
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komercyjne) jak również oprogramowanie udostępniane na zasadach licencji 
otwartej (oprogramowanie open source). 

 

16. Infrastruktura Ł-IChP - Infrastruktura informatyczna (sprzęt, tzw. hardware i 
oprogramowanie gotowe, tzw. software) posiadana przez Ł-IChP oraz planowana 
do zakupu w ramach Umowy, a finansowana poza zakresem Umowy. 

 
§2 PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług rozwoju i utrzymania 

Systemów CRO i BDS. 
 

2. W ramach realizacji usług dotyczących rozwoju Systemów CRO i BDS wchodzą: 
 

a) wykonywanie prac programistycznych oraz związanych z nimi konsultacji 
realizowanych w celu uzyskania nowych lub rozszerzenia już istniejących 
funkcjonalności Zamawiającemu przysługuje pula 20 roboczogodzin 
miesięcznie z prawem przenoszenia niewykorzystanych godzin w danym 
miesiącu na kolejne miesiące, 
 

b) każdorazowo w przypadku przekroczenia limitu określonego w pkt a)  
Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie e-mail, 

 

c) Wykonawca po otrzymaniu zlecenia prac programistycznych, o których mowa 
pkt a) dokonuje Wyceny, którą przedstawia mailem do akceptacji osobie 
zlecającej z ramienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Ze względu na złożoność zamówienia 
powyższy termin do dokonania wyceny zlecenia, może zostać zgodnie przez 
strony wydłużony, 

 

d) poprzez zlecenie rozumie się zgłoszenie zapotrzebowania na usługę, któremu 
towarzyszy możliwie szczegółowy i dokładny opis funkcjonalności 
umożliwiający Wykonawcy dokonanie wyceny, 

 

e) Wycenę zlecenia dokonaną przez Wykonawcę, uważa się za zaakceptowaną 
jedynie w przypadku jej pisemnego bądź mailowego potwierdzenia przez 
Zamawiającego, 

 

f) po otrzymaniu akceptacji Wyceny od Zamawiającego, Wykonawca 
przedstawia termin, do którego prace zostaną wykonane. Termin zawiera dwie 
daty, datę do której należy zaakceptować rozpoczęcie plac oraz planowaną 
datę zakończenia prac. Po przekroczeniu daty zaakceptowania data 
zakończenia prac przestaje obowiązywać, 

 

3. W ramach realizacji usług dotyczących utrzymania Systemów CRO i BDS 
wchodzą: 
3.1. Administracja serwerami przeznaczonymi dla Systemów CRO i BDS. W 

ramach Administracji serwerami Wykonawca zapewni: 
 

a) ograniczenie dostępu do serwera zgodnie z polityką bezpieczeństwa i 
wymaganiami Zamawiającego, 

 

b) monitoring serwera realizowany poprzez okresowe sprawdzenie 
dostępności usługi na danym porcie oraz wykorzystania zasobów 
serwera, 
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c) analizę obciążania serwera i elementów systemu oraz sugerowanie 
odpowiedniego zachowania i zmian, 

d) zmiany na serwerze mających wpływ na jego bezpieczeństwo, 
e) nadzór nad optymalnym wykorzystaniem zasobów, 
f) okresowy restart systemów, 
g) aktualizacje konfiguracji połączeń szyfrowanych zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi dobrymi praktykami, 
h) konfiguracje kont, vhostów itp. oraz przydzielanie uprawnień zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego, 
i) analizę serwera i elementów systemu oraz sugerowanie odpowiedniego 

zachowania i zmian, 
j) utrzymanie aktualnej dokumentacji systemów, 
k) opracowanie procedury i wykonanie backupów, 
l) nadzór nad aktualnością backupów, 
m)przegląd i analizę logów systemowych, 
n) obsługę wirtualizatora,   
o) monitoring poprawności pracy dyskowej macierzy, 
p) proponowanie rozwoju systemów, alokacji zasobów, rozbudów i zmian 
r)  optymalizację bezpieczeństwa i szybkości serwera, 
s) zapobieganie atakom, 
t) instalacje i aktualizacje certyfikatów SSL dla witryn i usług na serwerze 

 

3.2.  Bieżące usuwanie błędów w działaniu Systemów CRO i BDS, aktualizacji i 
serwisowaniu systemów CRO i BDS. W ramach tego zadania 
Wykonawca zapewni:  
 

a) tworzenie aktualizacji lub łat dla systemów CRO i BDS, w tym tworzenie 
nowych wersji systemów rozwiązujących problemy i błędy stwierdzone (z 
wykluczeniem nowych funkcjonalności), zdiagnozowane i zarejestrowane 
w systemie zgłoszeniowym oraz w pełni przetestowane (na 
udostępnionym przez Instytut systemie deweloperskim) gwarantujące 
poprawność pracy i stabilność systemów CRO i BDS, 
 

b) udzielanie w drodze przekazu email upoważnionym do zlecenia usług 
pracownikom Zamawiającego rozwiązań problemów, jakie pojawiać się 
będą w związku z korzystaniem z Systemów, 

 

c) sprawdzanie użytkowanej wersji oprogramowania systemów CRO i BDS 
w kontekście zasadności modyfikacji, modernizacji, konfiguracji 
systemów CRO i BDS ze względu na utrzymanie ciągłości i pełnej 
funkcjonalności działania oraz bezpieczeństwa, skutkującym 
powiadomieniem pisemnym (emailem) Zamawiającego o jego wyniku, 

 

d) dostosowanie systemów CRO i BDS przez Wykonawcę na uzgodnione 
procedury aktualizacji krytycznych i kluczowych komponentów 
systemowych (np.: MySQL, PHP, NGINX, System operacyjny), 

 

e) aktualizację systemów CRO i BDS przez Wykonawcę w zakresie 
krytycznych i kluczowych komponentów systemowych (np.: MySQL, 
PHP, NGINX, System operacyjny), 

 

f) nadzorowanie komponentów systemów CRO i BDS, co do bezpiecznej 
wersji (niezawierającej błędów oraz luk bezpieczeństwa) oraz pisemnie 
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potwierdzone za pomocą poczty e-mail zgłaszanie potrzeby aktualizacji 
krytycznych i kluczowych komponentów Zamawiającemu, 

  

g) planowanie z Zamawiającym z wyprzedzeniem procedury aktualizacji 
krytycznych i kluczowych komponentów systemowych, 

 

h) zapewnienie dostępności i niezawodności pracy systemów CRO i BDS 
wraz z ich komponentami, oraz maksymalne zwiększenie czasu pracy 
systemu produkcyjnego przy minimalizowaniu okien serwisowych dla 
tych systemów, 

 

i) informowanie Zamawiającego o potrzebach przeprowadzenia prac 
serwisowych wymagających okien serwisowych oraz przeprowadzenie 
tych prac, 

 

j) ustaleniu w porozumieniu z Wykonawcą okien serwisowych oddzielnie 
dla systemu CRO i BDS w ramach, których środowisko produkcyjne 
może pozostać wyłączone w celu przeprowadzenia operacji aktualizacji 
systemów oraz komponentów kluczowych i krytycznych systemu 
operacyjnego przez Zamawiającego. 

 

Maksymalny czas okien serwisowych wynosi:  

ii. od 15 lutego do 15 marca każdego roku obowiązywania Umowy dla 
systemu BDS - 0,1% całego czasu pracy 

iii. w pozostałych terminach dla systemów CRO i BDS - 5% całego 
czasu pracy w godzinach pracy Zamawiającego 

 
k) świadczenie usług w sposób zapobiegający utracie danych 

Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w 
trakcie wykonywania usług. Kwestie zakupu sprzętu, oprogramowania 
gotowego oraz wynikające z tego koszty zakupu i umów serwisowych nie 
wchodzą w zakres działania Wykonawcy, 

  

l) wyznaczania, w porozumieniu z Zamawiającym, rozwoju Infrastruktury 
Zamawiającego w zakresie Systemów, 

 

m) informowania Zamawiającego w razie konieczności dalszej rozbudowy 
Infrastruktury Zamawiającego, 

 

n) rozbudowywanie Infrastruktury Zamawiającego zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami 

 

4. Procedura zmiany wersji aplikacji produkcyjnej. 
 

4.1. Zaktualizowany kod wytworzony przez Wykonawcę można zainstalować na 
środowisku produkcyjnym jedynie wówczas, gdy został on przetestowany 
przez Wykonawcę i Zamawiającego na środowisku deweloperskim. 

 

4.2. Zmiana aplikacji produkcyjnej nie może zostać wdrożona na serwerze 
produkcyjnym bez zakończenia z sukcesem testów tej zmiany na serwerze 
deweloperskim oraz pisemnym potwierdzeniu Zamawiającego. 

 

4.3. Zmiana wersji aplikacji na środowisku produkcyjnym wymaga odnotowania 
zmiany w pliku zmian – changelog. 
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5. Czas przystąpienia do naprawy. 
 

5.1. Zgłoszenia dotyczące administracji serwerami, o których mowa w pkt 3.1. 
oraz zgłoszenia dotyczące usług serwisowych, o których mowa w pkt 3.2. 
dotyczących błędnie działających funkcjonalności, komponentów krytycznych 
i kluczowych w systemach CRO i BDS będą zgłaszane i realizowane zgodnie 
z następującymi kategoriami: 

 Kategoria A – wszelkie problemy, krytyczne defekty i uszkodzenia 
powodujące nieprawidłowe działanie serwerów uniemożliwiające 
funkcjonalne wykorzystanie systemów CRO i BDS. Wszelkie krytyczne 
defekty i uszkodzenia uniemożliwiające funkcjonalne wykorzystanie 
(awaria, incydent bezpieczeństwa danych osobowych). Czas przystąpienia 
do naprawy oraz usunięcia awarii nie przekroczy 4 godzin od momentu 
zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego, natomiast czas 
usunięcia uszkodzenia - do 8 godzin, za wyjątkiem przypadków 
wymagających interwencji programistycznej, które zostaną usunięte w 
terminie do 16 godzin. 

 

 Kategoria B – każde poważne pogorszenie funkcjonalności lub wydajności 
powodujące nieprawidłowe działanie serwerów  przeznaczonych dla 
systemów CRO i BDS mające wpływ na jakość usług, noszące cechy 
uszkodzenia, awarii lub defektu, a nie zawarte w kategorii A, każde 
poważne pogorszenie funkcjonalności lub wydajności Systemu mające 
wpływ na jakość usług, noszące cechy uszkodzenia, awarii lub defektu, a 
nie zawarte w kategorii A. Czas przystąpienia do naprawy wynosi do 8 
godziny od momentu zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego, 
natomiast czas usunięcia uszkodzenia - do 16 godzin, za wyjątkiem 
przypadków wymagających interwencji programistycznej, które zostaną 
usunięte w terminie do 3 dni roboczych. 

 

 Kategoria C – problemy z nieprawidłowym działaniem serwerów 
przeznaczonych dla systemów CRO i BDS, występujące sporadycznie i 
inne nie mające znamion uszkodzenia, defektu lub wady, oraz 
uszkodzenia jego pojedynczych elementów, problemy z pojedynczymi 
funkcjami, występujące sporadycznie i inne nie mające znamion 
uszkodzenia, defektu lub wady. Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 
wynosi do 8 godzin od momentu zgłoszenia nieprawidłowości przez 
Zamawiającego, natomiast czas usunięcia problemu zostanie oszacowany 
i uzgodniony, nie wyniesie on jednak dłużej niż 21 dni roboczych. 

 

5.2. Jeżeli zgłoszenie nieprawidłowości doręczone zostanie Wykonawcy w 
ostatniej godzinie pracy serwisu Wykonawcy, przyjmuje się, że wpłynęło 
ono w momencie rozpoczęcia pracy serwisu Wykonawcy następnego dnia 
roboczego czyli w pierwszej godzinie pracy serwisu Wykonawcy. 
 

5.3. Za ważne uznaje się zgłoszenie wysłane e-mailem na adres serwisu 
Wykonawcy. W wyjątkowych wypadkach, ze względu na wymagany krótki 
czas usunięcia awarii dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod numer 
telefonu serwisu Wykonawcy w godzinach pracy serwisu Wykonawcy. W 
przypadku zgłoszenia telefonicznego wymagane jest wysłanie e-maila z 
potwierdzeniem. 
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6. Tryb zgłaszania błędów:  
6.1. Za pomocą wiadomości wysłanej za pomocą poczty e-mail z adresów 

wskazanych w liście osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń na adres 
………. ……………………………………………. 

 

6.2. W wyjątkowych wypadkach, ze względu na wymagany krótki czas usunięcia 
awarii dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod numer …………… od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. W przypadku zgłoszenia 
telefonicznego wymagane jest wysłanie wiadomości z potwierdzeniem. 

 

6.3. Każde zgłoszenie musi być wykonane z oznaczeniem kategorii przez 
Zamawiającego. 

 

6.4. Czas przystąpienia do naprawy oraz czas usunięcia awarii liczony jest od 
momentu zarejestrowanej daty i godziny wysłania wiadomości e-mail. 

 
 

§3 LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ZE STRONY 
ZAMAWIAJĄCEGO 

1. ……………………………………………………………………………. 
 

2. …………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………… 
 

4. ………………………………………………………………………….. 
 
 

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac określonych 
Umową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w przedmiocie Umowy i 
najlepszymi umiejętnościami, rzetelnie i terminowo. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich 
danych do których otrzyma dostęp w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Z uwagi na fakt, że Systemy znajdują się w infrastrukturze technicznej Ł-ICHP 
zobowiązuje się on do zapewnienia Wykonawcy dostępu do swojej 
Infrastruktury, w której znajdują się Systemy. Wykonawca nie odpowiada za 
ewentualne przekroczenie terminów wykonania czynności określonych w Umowie, 
jeżeli przekroczenie to spowodowane jest nieudostępnieniem Infrastruktury Ł-
IChP. 

4. Z uwagi na fakt, że Systemy znajdują się w infrastrukturze technicznej Ł-IChP 
oraz są jego własnością, za kwestie dotyczące finansowania rozwoju 
Infrastruktury Ł-IChP, legalności oprogramowania, gwarancji i rękojmi oraz 
umów serwisowych z dostawcami sprzętu i oprogramowania gotowego 
odpowiada Ł-IChP. 
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§5 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłego współdziałania z Wykonawcą w 
realizacji przedmiotu umowy, w tym udostępnienia Wszelkich informacji mających 
wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy. 

 

2. Z uwagi na fakt, że SYSTEMY znajdują się w infrastrukturze technicznej 
Zamawiającego, zobowiązuje się on do zapewnienia Wykonawcy dostępu do 
serwerów na których znajdują się SYSTEMY W przypadku braku dostępu do 
systemów przesunięciu ulegają terminy określone w par 2. Ust. 5.1. oraz nie 
obowiązują kary umowne. 

 
§6 WYNAGRODZENIE 

 
1. Z tytułu świadczenia usług utrzymania i rozwoju, niezależnie od ilości i rodzaju 

faktycznie dokonanych przez Wykonawcę działań określonych w niniejszej 
umowie, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego 
wynagrodzenia ustalonego w wysokości ………. ……..złotych netto (słownie 
……………………………………). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek 
od towarów i usług VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. 
 

2. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 będzie płatne miesięcznie na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia każdego miesiąca i płatne 
w terminie ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na 
konto bankowe Wykonawcy o wskazane na tej fakturze. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zawarte w niniejszym paragrafie 
zawiera również wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu należytego 
wykonania zobowiązania, oraz że ustalone wynagrodzenie w całości wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

  
§7 ODBIORY PRAC 

1. Potwierdzeniem wykonania zadań określonych w par.2 ust. 2, 3.1. i 3.2 będą 
miesięczne raporty z listą wykonanych usług z podziałem na  zadania tj.,  rodzaj 
usługi (rozwój, administracja, serwisowanie) oraz czas poświęcony przez 
Wykonawcę na te zadania. 

2. Raporty o których mowa w pkt 1 zostaną przesłane przez Wykonawcę do 7 dnia 
każdego miesiąca w celu ich weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Za realizację i koordynację prac odpowiadają: 

a) ze strony Zamawiającego – …………………………………………………. 

b) ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………. 

 
§8  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający ma prawo uzyskać od Wykonawcy informacje o wykonywaniu 

umowy w każdej chwili, przez cały okres jej obowiązywania. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
nastąpiło z powodu siły wyższej lub z wyłącznej winy Zamawiającego 
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3. Żadna ze Stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy w przypadku, 
gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu 
działania siły wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, 
powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej 
katastrofy, embargo, wojny, jak również epidemii, w wypadku wprowadzenia 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

4. W przypadku niewykonywania lub wykonywania przez Wykonawcę niniejszej 
umowy niezgodnie z jej postanowieniami, Zamawiający może, po wyznaczeniu 
Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonych niezgodności lub 
nieprawidłowości, rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w 
przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 145 uPZP oraz w 
przypadkach określonych w niniejszej Umowie i w przepisach prawa, w 
szczególności w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 
trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego netto, określonego w § 6 ust. 1 
Umowy. 

7. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy będzie wywoływać skutek na 
przyszłość (ex nunc), a Strony nie będą zobowiązane do zwrotu tego, co 
świadczyły w wykonaniu Umowy do daty odstąpienia od niej.  

8. Z tytułu nieterminowego wykonania czynności objętych Umową przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% kwoty 
wynagrodzenia miesięcznego netto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia.  

9. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.  

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia na 
podstawie wystawionej prawidłowo i zgodnie z niniejszą umową faktury VAT, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

 
§9 CZAS TRWANIA UMOWY 

 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, do dnia 31.12.2024. 

 
§ 10 POWIERZENIE, PRZEDMIOT, CEL I PODSTAWOWE ZASADY 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 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. U. UE. L. z 
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2016 r. Nr 119,), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Instytut powierza 
Wykonawcy, na czas wykonania niniejszej umowy, do przetwarzania dane 
osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
przetwarza w Systemach (dalej również „Zbiory Danych”), zwane dalej „Danymi”, 
a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i 
umową.  

2. Rodzaj Danych oraz kategorie osób, których Dane dotyczą zostały wskazane w 
Załączniku nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca może przetwarzać Dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
w niniejsze umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Wykonawca przetwarza Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Instytutu. 
W celu uniknięcia wątpliwości za takie udokumentowane polecenie uważa się w 
szczególności treść niniejszej umowy.  

5. Przetwarzanie Danych obejmuje operację lub zestaw operacji wykonywanych na 
Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, takie jak: przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, 
modyfikowanie (ale tylko w związku z realizacją Usług określonych Umowa 
Główną) oraz usuwanie zwane dalej „Przetwarzaniem”. Przetwarzania Danych 
odbywa się w środowisku należącym do Instytutu, za którego właściwe i zgodne z 
Rozporządzeniem zabezpieczenie odpowiada Instytut.  

6. Przy Przetwarzaniu Danych, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w Umowie i w Rozporządzeniu oraz instrukcji i poleceń 
Instytutu   

 
§ 11 SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i 
wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie Umowy, 
w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Wykonawca jest zobowiązany do 
podjęcia środków zabezpieczających Dane, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia, a w szczególności: 

1) 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 zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Wykonawca powinien 
odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także 
uaktualniać te środki w porozumieniu z Instytutem;  

2) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, 
która ma dostęp do Danych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Instytutu 
w celach i zakresie przewidzianym w Umowie, na podstawie pisemnego 
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upoważnienia. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru 
udzielonych upoważnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii 
czynności Przetwarzania dokonywanych w imieniu Instytutu, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 Rozporządzenia, i udostępniania go Instytutowi na jego żądanie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Przetwarzanych Danych 
oraz sposobów ich zabezpieczenia, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy 
istnieje również po realizacji Umowy.  

5. Wykonawca zapewnia, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych 
zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek 
zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu 
zatrudnienia u Wykonawcy. W tym celu Wykonawca dopuści do przetwarzania 
danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy 
Danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.  

6. Wykonawca udostępnia Instytutowi, na jego żądanie wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w przepisach 

Rozporządzenia, innych powszechnie obowiązujących przepisach oraz w 

Umowie, 

7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Instytut, jeżeli jego 

zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych 

przepisów o ochronie danych, 

 
§ 12 DALSZE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu informacje oraz 
wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania 
Danych. 

3. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie 
ochrony Danych, zgłasza je Instytutowi, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, z uwzględnieniem możliwości 
Wykonawcy wynikających z faktu, iż Dane przetwarzane są w środowisku Ł-IChP. 

5. Na wniosek Zamawiającego lub osoby, której Dane dotyczą Wykonawca 
zobowiązuje się do wskazania miejsca, w których Przetwarza Dane, przy czym 
powyższe zobowiązanie nie dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się 
w środowisku Ł-IChP. 

6. Wykonawca zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub 
zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się 
ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym Przetwarzania Powierzonych Danych przez Wykonawcy, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania 
powierzonych Danych, skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich 
kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Powierzonych Danych przez 
Wykonawcy, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 

 
§ 13 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA (PODPOWIERZENIE) 

 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu 
Wykonawcy bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Instytutu.  

2. W przypadku podpowierzenia Przetwarzania Danych, zgodnie z ust. 1, 
podpowierzenie Przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie 
której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych 
obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Wykonawcy. Umowa będzie 
podpisana w tej same formie co niniejsza Umowa. 

3. Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy 
podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). 
Wykonawca poinformuje Instytut w przypadku rozwiązania umowy 
podpowierzenia w terminie 3 dni. 

4. Wykonawca zapewni, aby podwykonawcy (subprocesorzy), którym 
podpowierzono Przetwarzanie Danych stosowali co najmniej równorzędny poziom 
ochrony Danych co Wykonawca.  

 
§ 14 KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub upoważnionemu przez 
Zamawiającego audytorowi przeprowadzenie audytów w zakresie poprawności 
przetwarzania danych, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, 
odpowiedzi oraz udostępniać do wglądu żądane przez Zamawiającego 
dokumenty lub udostępniać pomieszczenia celem przeprowadzenia wizji. 

2. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający może sporządzić protokół 
pokontrolny. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć ewentualne pisemne 
zalecenia pokontrolne w terminie określonym w tych zaleceniach.  

 
§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych 
osób, przy pomocy których przetwarza Dane, jak za własne działanie i 
zaniechanie.  
 

2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych w 
sposób naruszający przepisy Rozporządzenia, inne powszechnie obowiązujące 
przepisy lub postanowienia Umowy, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych 
na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy 
lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Instytutu lub wbrew tym 
instrukcjom. 
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3. Wykonawca ma obowiązek współdziałać z Instytutem na jego żądanie w 
zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

 

4. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem Danych 
odpowiadają zarówno Instytut, jak i Wykonawca, ponoszą oni odpowiedzialność 
solidarną za całą szkodę. 

 

5. W przypadku, gdy Instytut zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę 
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Wykonawcy zwrotu 
części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on 
odpowiedzialność zgodnie z ust. 3 powyżej. 

§ 16 ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA 
 

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Wykonawca 
ma obowiązek usunąć lub zwrócić Instytutowi – zależnie od jego decyzji – 
powierzone mu Dane, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 
powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych Danych. 
 

2. Instytut jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 
zaistnieje chociażby jedna z poniższych przesłanek: 

1) Wykonawca nie wypełnia obowiązków wskazanych w Rozporządzeniu lub 
innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony 
danych osobowych, 

2) Wykonawca nie wypełnia obowiązków wskazanych w Umowie. 

 
§17 INFORMACJA O PRZETWARZANIU 

 

1. Strony udostępniają wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów, 
pełnomocników, osób wskazanych do kontaktu oraz innych osób, których 
działanie będzie niezbędne w celu zawarcia, wykonania i nadzoru nad Umową. 
Wzajemne ujawnienie w/w danych następuje na zasadzie administrator danych 
do administratora danych. 
 

2. Zamawiający informuje wymienione w ust. 1 powyżej osoby o przetwarzaniu 
danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych informacji w Załączniku nr 1 
do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w/w osób (reprezentanci, 
pełnomocnicy i osoby wskazane do kontaktu), z treścią Załącznika nr 1 do 
Umowy, 
 

 
§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy, jakich Strony nie rozwiążą 
polubownie, mogą być rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja wynikająca z wymogów Umowy będzie kierowana przez 
Strony przesyłką poleconą lub kurierską, bezpośrednio za potwierdzeniem 
odbioru, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy podane poniżej. 

4. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianie adresu lub 
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numeru faksu (adresu e-mail). W przypadku zaniechania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną z zachowaniem powyższych wymagań pod 
dotychczasowy adres (adres e-mail) lub numer faksu uważa się za skutecznie 
doręczoną. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

 

 
WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr FL-2/223/163/20/MK 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA REPREZNTANTÓW, OSÓB KONATKOWYCH  

CZY KOORDYNTORÓW  
WSKAZANYCH Z RAMIENIA DRUGIEJ STRONY UMOWY  

 
Administrator danych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - 

Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. 

Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,  Tel. 022 568 20 00, adres e-mail: 

ichp@ichp.pl.(dalej „Ł - ICHP”).  

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail: 

iod@ichp.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z 

IOD (po wcześniejszym umówieniu).  
 

Źródło pozyskania danych  

Pana/Pani dane osobowe Ł-ICHP otrzymał od drugiej strony umowy, gdyż jest 

Pan/Pani reprezentantem tego podmiotu, pełnomocnikiem lub osobą wskazaną do 

kontaktu, chyba  że udostępnił je nam Pan/Pani osobiście. 
 

Kategorie odnośnych danych osobowych 

Administrator otrzymał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, 

numer telefonu, adres e-mail, stanowisko osoby. 
 

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych  

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 
(1) w celu nawiązania oraz realizacji umowy zgodnie z przepisami o udzieleniu 

zamówienia publicznego, co stanowi ustawowy obowiązek  Ł - ICHP (na 

podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

(2) realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

mających zastosowanie do działalności Ł - ICHP – w tym wynikających z 

przepisów o działalności Ł-ICHP, podatkowych, rachunkowych, 

archiwizacyjnych oraz o zamówieniach publicznych (na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

(3) Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu jakim jest wykorzystanie przewidzianych 

przez prawo instrumentów prawnych w celu dochodzenia, obrony lub 

ustalenia ewentualnych roszczeń oraz obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 
 

Odbiorcy danych, przekazywanie danych poza EOG 
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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018 „dalej Pzp”), oraz podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi w obszarze IT, dostawca poczty elektronicznej, operatorzy 

pocztowi i  kurierzy, doradcy Ł – ICHP. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych 

mailto:iod@ichp.pl
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dostawcom usług poczty elektronicznej, w zakresie posiadanej podstawy prawnej,  

możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). 
 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy, chyba że przepisy o archiwach państwowych wymagają okresu 
dłuższego.  Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

Obowiązek podania danych 

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

Prawa przysługujące  
Przysługuje Pani/Panu: 

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych (Wyjaśnienie: 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) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których  

mowa   w art. 18 ust. 2 RODO;  (Wyjaśnienie: 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)  

Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności 
w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Automatyczne decyzje i profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji ani profilowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
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Załącznik nr 2  do umowy nr FL-2/223/163/20/MK 

 
 

Przedmiot przetwarzania 

 
1. Kategorie osób, których dane dotyczą:  

a) Operatorzy 

b) Administratorzy kont 

c) Osoby kontaktowe 

d) Serwisanci 

 
2. Rodzaj i zakres powierzanych Danych osobowych: 
 

Dane zwykłe 
Szczególne kategorie 
danych osobowych 

Dane osobowe 
dotyczące wyroków 
skazujących oraz 

naruszeń prawa lub 
powiązanych środków 

bezpieczeństwa 

Nazwa podmiotu  
(dotyczy 1a) 

 
Nie  

 
Nie  

Imię i nazwisko  
(dotyczy 1a, 1 b, 1c, 1d) 

Nie  Nie 

NIP  
(dotyczy 1a) 

Nie Nie 

Adres - ulica nr domu i lokalu, 
kod pocztowy, miejscowość, 
województwo  
(dotyczy 1a) 

Nie Nie 

Numer telefonu  
(dotyczy 1 b, 1c) 

Nie Nie 

Adres poczty elektronicznej 
(dotyczy 1b, 1c, 1d) 

Nie Nie 

Numer certyfikatu F-gazowego 
(dotyczy 1d) 

Nie Nie 
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Załącznik nr 3  do umowy nr FL-2/223/163/20/MK 

 

Wzór zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych 
 

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych nr ……….. 

Data zgłoszenia: …………………….. 

Charakter Naruszenia   

 Data Naruszenia  

 Czas trwania Naruszenia  

 Miejsce zaistnienia Naruszenia  

 Data stwierdzenia Naruszenia  

 Miejsce stwierdzenia Naruszenia  

 Kategorie osób, których dane 

dotyczą i których dotyczy 

Naruszenie 

 

 Przybliżona liczba osób, których 

dane dotyczą i których dotyczy 

Naruszenie 

 

 Kategorie danych osobowych, 

których dotyczy Naruszenie 

 

 Przybliżona liczba wpisów 

danych osobowych, których 

dotyczy Naruszenie  

 

Opis możliwych konsekwencji 

Naruszenia  

 

Opis środków zastosowanych lub 

proponowanych przez Podmiot 

przetwarzający w celu zaradzenia 

Naruszeniu, w tym w stosownych 

przypadkach środków w celu 

zminimalizowania jego 

ewentualnych negatywnych skutków 

 

Czy podane informacje stanowią 

wszystkie informacje, które dotyczą 

Naruszenia ochrony danych 

osobowych? 
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Numer sprawy:  FL-2/223/163/20/MK 
 
Załącznik nr 9 do SIWZ  

 
 

 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

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

(podpisy osoby/osób wskazanych 
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 

do występowania w obrocie prawnym, 
reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

______________________________ 

 

1) 
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).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


