
 

 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

____________________________________________________________________________ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wdrożenie i administrowanie platformą e-learningowej z 
funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach projektu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290 pn.: 
„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi ” w ramach w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspó łfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Zadanie II - Profilaktyka Pierwotna - Działania edukacyjne skierowane do lekarzy, w szczególności do lekarzy i 
pielęgniarek POZ - część e-Learningowa, działania edukacyjne skierowane również do dentystów tylko w formie 
elektronicznej  

Działanie 34 - Zakup usługi polegającej na stworzeniu, uruchomieniu, przygotowaniu technicznym i obróbce 
materiałów oraz bieżącym utrzymaniu i aktualizacji dedykowanej platformy e-learningowej 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: opracowanie, wdrożenie i administrowanie platformy e-learningowej z 
funkcjonalnościami portalu internetowego „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów głowy i   szyi”. 

II. Opis zakresu obowiązków Wykonawcy 

1. Zaprojektowanie, uruchomienie i administrowanie stroną internetową.  

• Strona www będzie przygotowana w technologii RWD.  

• Strona będzie umożliwiać streaming wykładu live.  

• Strona będzie  dostosowana do wymagań osób słabowidzących, m.in. wystarczający kontrast między 
tłem a tekstem, właściwe wyróżnienia treści. 
 

2. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia 
publicznego, przygotuje 3 projekty szaty graficznej strony g łównej wg rekomendacji Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej akceptacji przedstawionego projektu graficznego. W 
przypadku zastrzeżeń Zamawiający wezwie Wykonawcę do powtórnego przygotowania projektu graficznego 
zgodnego ze wspólnymi ustaleniami.    

• Szata graficzna będzie uwzględniała zamieszczenie logotypów dostarczonych przez Zamawiającego;  

• Portal umożliwi rejestrację poszczególnych typów użytkowników;  

• Portal umożliwi zarejestrowanemu użytkownikowi dostęp do tych części portalu, w których ma 
uprawnienia do udziału;  



 

 
 

• Portal umożliwi komunikację z zarejestrowanymi użytkownikami. 
• System powinien umożliwiać wysyłanie maili do uczestników tzw. wiadomości automatycznych o treści 

przekazanej przez Zamawiającego.   
• Wszystkie treści zostaną dostarczone przez Zamawiającego.  

Portal będzie zawierał następujące funkcjonalności/moduły: 
 
a. Strona główna. 
Strona główna dostępna będzie bez logowania. Na stronie powinny znaleźć się:  

- opis projektu dostarczony przez Zamawiającego,  
- logotypy dostarczone przez Zamawiającego,  
- FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi,  
- kontakt – zawiera informacje kontaktowe, 
- możliwość tworzenia oraz edycji stron i podstron,  
- możliwość umieszczenia materiałów na stronach i podstronach (treść, zdjęcia, mapy gogle     
  itp.).  

 
b. Moduł zarządzania użytkownikami dla Administratorów:  

• możliwość zakładania kont o różnych uprawnieniach (Administrator, Organizator szkolenia, Partner I, 
Partner II, Palcówka POZ; lekarz POZ; Pielęgniarka POZ, Lekarz dentysta, pracownik NGO, pracownik 
MOPS);  

• możliwość generowania list wszystkich użytkowników platformy wraz z informacją o przypisanych im 
dostępnych aktywnościach ;  

• moduł powinien dawać możliwość nadawania uprawnień do modułów Platformy e-learningowej. 

 
c. Moduł rejestracji i sprawozdawczy dla  POZ: 

• umożliwia zalogowanie się na istniejące konto użytkownika lub rejestrację nowego użytkownika w 
systemie za pomocą formularza rejestracji (docelowo 60 POZ)  

• proces rejestracji przebiegać powinien w systemie double opt-in, z aktywacją konta przez kliknięcie w link 
przesłany w wiadomości e-mail. 

• w procesie rejestracji nadawany będzie status: placówka POZ.  
• po zarejestrowaniu system wysyła e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Listę pól danych do modułu 

rejestracji wskazuje zamawiający.  
• serwis powinien mieć możliwość przypomnienia zapomnianego has ła oraz kontaktu z administratorem w 

przypadku problemów z logowaniem.  
• użytkownik może mieć tylko jedno konto. W zakładce moje konto powinna istnieć możliwość edycji 

podstawowych danych.  
• moduł powinien zawierać formularz sprawozdawczy świadczeń realizowanych przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Listę pól danych do formularza wskazuje zamawiający. Liczba 
pozostałych do realizacji świadczeń będzie się zmniejszała automatycznie po wprowadzeniu przez 
Użytkownika danych.  



 

 
 

• Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z Ustawą ochronie danych osobowych przetwarzanie danych 
osobowych.  

d. Moduły sprawozdawcze dla Partnera I i Partnera II 
• umożliwia zalogowanie się na istniejące konto użytkownika lub rejestrację nowego użytkownika w 

systemie za pomocą formularza rejestracji.  
• proces rejestracji przebiegać powinien w systemie double opt-in, z aktywacją konta przez kliknięcie w link 

przesłany w wiadomości e-mail. 
• w procesie rejestracji nadawany będzie status: Partner I lub Partner II  
• po zarejestrowaniu system wysyła e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Listę pól danych do modułu 

rejestracji wskazuje zamawiający.  
• serwis powinien mieć możliwość przypomnienia zapomnianego has ła oraz kontaktu z administratorem w 

przypadku problemów z logowaniem.   
• moduł powinien zawierać formularz sprawozdawczy działań realizowanych przez poszczególnych 

Użytkowników. Listę pól danych do formularza wskazuje zamawiający. Liczba pozostałych do realizacji 
działań będzie się zmniejszała automatycznie po wprowadzeniu przez Użytkownika danych.  

 
e. Moduł rejestracji do programu uczestników indywidualnych   

• umożliwia zalogowanie się na istniejące konto użytkownika lub rejestrację nowego użytkownika w 
systemie za pomocą formularza rejestracji.  

• proces rejestracji przebiegać powinien w systemie double opt-in, z aktywacją konta przez kliknięcie w link 
przesłany w wiadomości e-mail. 

• w procesie rejestracji uwzględnione zostaną: 
ü Suma kontrolna przy numerze PESEL 
ü Wpisywanie adresu przy wykorzystaniu list rozwijanych przypisanych do poszczególnych 

województw. 
• w procesie rejestracji nadawany będzie jeden ze statusów: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, lekarz 

dentysta, pracownik NGO, pracownik MOPS.  
• w zależności od statusu system umożliwi zarejestrowanemu użytkownikowi dostęp do tych części portalu, 

w których ma uprawnienia do udziału. 
• po zarejestrowaniu system wysyła e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Listę pól danych do modułu 

rejestracji wskazuje zamawiający. Każdy uczestnik musi być zarejestrowany w Programie, aby móc 
korzystać z dalszych funkcjonalności strony. Serwis powinien mieć możliwość przypomnienia 
zapomnianego hasła oraz kontaktu z administratorem w przypadku problemów z logowaniem. 
Użytkownik może mieć tylko jedno konto. W zakładce moje konto powinna istnieć możliwość edycji 
podstawowych danych.  

• po zarejestrowaniu Użytkownik będzie miał możliwość zapisania się na szkolenie, wydrukowania 
niezbędnych dokumentów, które wypełnią się danymi wpisanymi podczas rejestracji; 

• Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z Ustawą ochronie danych osobowych przetwarzanie danych 
osobowych.  
 



 

 
 

f. Moduł rejestracji na szkolenia stacjonarne .  
• moduł dostępny po zalogowaniu. W zależności od statusu nadanego podczas rejestrowania się 

użytkowników, uzyskiwać będą dostęp do tych list rejestracji, w których mają uprawnienia do udziału. 
Moduł ten umożliwia uczestnikowi programu wybór terminu i rejestrację na szkolenie.  
 

• uczestnik może wybrać tylko jeden termin z listy szkoleń. Liczba miejsc będzie się zmniejszała 
automatycznie po zapisaniu się Użytkownika na szkolenie. System automatycznie blokuje możliwość 
rejestracji kiedy na dane szkolenie zapiszą się 24 osoby. W momencie wyczerpania miejsc na szkolenie 
będzie istniała możliwość zapisania się na listę rezerwową. Użytkownik, który zapisał się na szkolenie 
stanie się uczestnikiem szkolenia w momencie ustawienia odpowiedniego statusu przez organizatora.  

• system powinien wysyłać e-mail z potwierdzeniem rejestracji o treści ustalonej przez zamawiającego, 
niezwłocznie po zarejestrowaniu się uczestnika na szkolenie.  

• system powinien wysyłać e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania na szkolenie o treści ustalonej przez 
zamawiającego, niezwłocznie po ustawieniu odpowiedniego statusu przez organizatora.  

• system powinien umożliwiać tworzenie raportów  z postępu rekrutacji do programu, które można 
eksportować do Excela.  

• system powinien umożliwiać zaznaczenie informacji, że uczestnik odbył szkolenie. 

• organizator będzie mógł ręcznie zmieniać liczbę dostępnych miejsc oraz rejestrować użytkowników.  

• moduł musi posiadać możliwość wydrukowania list uczestników szkolenia na podstawie szablonów 
przekazanych przez Zamawiającego (lista obecności na każdy dzień szkolenia, odbiór materiałów, 
wyżywienie, zakwaterowanie), wydrukowania certyfikatów uczestnictwa/ukończenia szkolenia dla 
wszystkich uczestników szkolenia;  

• w module tym Organizator może edytować Użytkownika, zaznaczać dodatkowe opcję w profilu 
Użytkownika, zmieniać jego status, przypisywać do platformy e-learningowej (dla pojedynczego 
Użytkownika, lub dla całej grupy zapisanej na szkolenie);  

• organizator będzie mógł również generować listy uczestników wszystkich kursów które dodał; 

 
g. Moduł do platformy e-lerningowej i egzamin końcowy  

• szata graficzna platformy e-learningowej musi być spójna ze stroną. Projekt szaty graficznej portalu 
zostanie zaprezentowany Zamawiającemu do akceptacji;  

• Platforma e-learningowa musi stanowić spójną całość ze stroną ; 

• Platforma powinna posiadać następujące funkcjonalności:  

1. Moduł kursów dla poszczególnych typów Użytkowników: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, lekarz      
   dentysta, pracownik NGO, pracownik MOPS.  
-  każdy kurs może składać się z 6 lub więcej części;  
-  części stanowią logicznie wyodrębnione elementy kursu z treścią wzbogaconą o elementy graficzne, animacje,   
    nagrania audio i video;  
-  w każdym module znajdą się prezentacje ze szkoleń wraz z komentarzami przygotowanymi przez   
   wykładowców. Widok powinien umożliwiać przeglądanie slajdów wraz z notatkami do każdego z nich,   



 

 
 

   widocznymi z boku slajdu. Slajd powinien być widoczny na ekranie w całości, notatki mogą być  przewijane, ale    
   bez przewijania całej strony. 
- poniżej może zostać wyświetlony materiał video ze szkolenia (filmy przechowywane w serwisie YouTube /   
  Vimeo, jako pliki niepubliczne - niedostępne dla wszystkich użytkowników serwisu, niewidoczne wyszukiwarce). 
- materiały będą dostępne dla użytkowników dopiero po potwierdzeniu obecności na szkoleniach.  
- aby zaliczyć kurs Użytkownik musi poznać wszystkie części. 
 
2. Moduł zarządzania kursami:  
- możliwość udostępniania kursu dla określonych użytkowników/grup użytkowników;  
- zmiana statusu kursu (dostępne/niedostępne) przez administratora;  
- zmiana statusu użytkownika przez administratora  
- moduł musi posiadać możliwość wydrukowania list uczestników kursu, wydrukowania certyfikatów  ukończenia   
  kursu dla uczestników, którzy poznają cały kurs i zaliczą test, na podstawie szablonów przekazanych przez     
  Zamawiającego;  
- moduł musi posiadać funkcjonalność automatycznego informowania uczestnika szkolenia o konieczno ści zdania   
  testu w określonym czasie od chwili zapisu na lub do konkretnej daty niezale żnie  od momentu zapisania się na   
  kurs. Musi też automatycznie informować administratora o osobach, które nie zda ły lub nie podeszły do testu w  
  określonym terminie. 
 
3. Moduł raportów:  
- umożliwia sprawdzenie, którzy użytkownicy uczestniczyli w kursach;  
- pozwala na wygenerowanie list zawierających wyniki testów (listy zaliczonych/niezaliczonych z liczbą    
  podejść), czasie spędzonym na platformie, czasie poświęconym na dany kurs;  
- pozwala na generowanie raportów pozwalających na precyzyjne zarządzanie procesem szkoleniowym   
  i analizę postępów w nauce.  
 
4. Moduł ankiet: 
- moduł powinien pozwalać na tworzenie i udostępnianie wielopoziomowych ankiet z różnymi rodzajami   
  pytań.  
- Formularz ankiety powinien być formularzem aktywnym i umożliwiać wykorzystanie następujących   
  elementów:  
- treści niebędące pytaniami,  
- instrukcje wypełniania,  
- pytania zamknięte jedno i kilkukrotnego wyboru,  
- pytania otwarte,  
- pytania obligatoryjne,  
- logiczna ścieżka ankiety w zależności od udzielonych odpowiedzi,  
- grafika.  
- moduł powinien pozwalać na stworzenie logicznej ścieżki ankiety w zależności od udzielonych  odpowiedzi;  
- moduł powinien umożliwić podział ankiety na strony;  

- Użytkownik może opuścić wypełnianie ankiety w dowolnym momencie i powrócić do niej w  późniejszym czasie   
  w celu dokończenia wypełniania. Jeśli użytkownik porzucił ankietę to moduł powinien wysłać maila z prośbą o   



 

 
 

  dokończenie wypełniania ankiety;  
- wyniki ankiety są gromadzone w bazie danych. Administrator  posiada dostęp do wszystkich wpisów.  
- powinna istnieć możliwość eksportu danych do pliku csv / txt, Ewell. 
 
5. Moduł testów: 

- moduł dla Użytkowników: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, lekarz dentysta.  
- moduł jest dostępny tylko dla uczestników, którzy odbyli ca ły kurs udostępniony na platformie; 
- możliwość tworzenia bazy pytań z podziałem na kursy i tworzenia pytań zawierających grafikę, audio   
  lub wideo; 
- możliwość losowania dowolnej liczby pytań z kursu do testu; 
- możliwość ustalenia dostępności testów dla uczestników przez określony czas; 
- możliwość ustalenia określonej liczby podejść do testu (3 podejścia); 
- możliwość określenia limitu czasowego na rozwiązanie testu. Funkcję automatycznego sprawdzania testów; 
- możliwość ustalenia rodzaju ocen (numeryczna, procentowa). 
- rodzaje pytań: 

- pytania jednokrotnego wyboru z katalogiem min. 4 propozycji odpowiedzi, 
- pytania wielokrotnego wyboru z katalogiem min. 4 pozycji odpowiedzi, 
- do uzupełnienia w zdaniu z katalogiem min. 4 pozycji, 
- prawda/fałsz, 
- dopasowania. 

- po uzyskaniu przez uczestnika 85% prawid łowych odpowiedzi system zakończy egzamin.   
Automatycznie zostaną utworzone certyfikaty ukończenia kursu dla każdego z  użytkowników o poszczególnych 
statusach(treść określona przez organizatorów), które zostaną wysłane przez system na adres e-mailowy po 
zakończeniu przez uczestnika wypełniania ankiety ewaluacyjnej (dostępnej na stronie).  
Certyfikaty będą też w wersji do pobrania w panelu uczestnika.  

W bazie danych przechowywane powinny być  informacje o wszystkich udzielonych odpowiedziach we 
wszystkich podejściach każdego użytkownika (ograniczenie do 3 podejść).  

h. Streaming 

Podstrona z wpiętym playerem dostarczonym przez firmę prowadzącą relację live ze szkoleń. 

Strona umożliwiać będzie streaming live wykładów.  

 i. podstrona Zapytaj eksperta – podstrona zawiera pytania od uczestników programu i odpowiedzi ekspertów. 
Publikowane raz na 14 dni.  

3. Wykonawca zainstaluje platformę e-learningową na zapewnionym przez siebie serwerze o parametrach 
zapewniających komfortową pracę użytkowników wszystkich modułów, gwarantującym płynny i nieprzerwany 
dostęp do zasobów.  

4.  Wykonawca zapewni hosting platformy w okresie realizacji projektu. Przy ustalaniu parametrów hostingu 
należy uwzględnić konieczność przeszkolenia 400 osób podczas trwania projektu 

5.  Wykonawca określi politykę bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania. Poziom bezpieczeństwa bazy 
danych osobowych będzie, co najmniej na poziomie wymaganym wobec baz zarejestrowanych przez GIODO. 



 

 
 

Dokument zawierający opis polityki bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania zgłoszony zostanie przez 
Wykonawcę do akceptacji. Wykonawca dostarczy wszelkich informacji niezbędnych do zgłoszenia zbioru danych 
osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych przez Zamawiaj ącego. 

6. Wykonawca będzie administrował Platformą przez okres trwania projektu tj. do 31.12.2019 r., a w 
szczególności: 

- zamieszczał aktualności, aktualizował treści, tworzył ankiety, umieszczał kursy e-learningowe. Czas reakcji na 
zgłoszenie aktualizacji platformy będzie wynosił maksymalnie 5 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia. 
Aktualizację mogą się odbywać w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Wspomniane czynno ści będą 
wykonywane w porozumieniu z biurem Projektu. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację użytkownika, która będzie zawierała:  

- sposób uruchamiania oraz kończenia pracy z platformą;  
- opis wszystkich funkcji platformy;  
- wymagania techniczne platformy;  
- opis instalacji platformy.  
 
8. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie platformy. W 
okresie ważności gwarancji wykonawca zobowiązuje się usuwać, wszelkie dostrzeżone wady, awarie i 
usterki dostarczonej platformy e-learningowej bez dodatkowych opłat.  
 
9.  Serwis gwarancyjny sprawowany będzie według następujących wytycznych:  

- Czas reakcji na awarię platformy na poziomie 3 godzin od zg łoszenia (Przez awarię rozumie się wadę 
konfiguracyjną, uniemożliwiającą korzystanie ze szkoleń lub innych modułów. Wada powoduje wstrzymanie 
działanie platformy w zakresie udostępniania szkoleń);  

- Czas reakcji na zgłoszenie o błędzie na poziomie 2 dni od czasu zg łoszenia. (Przez błąd rozumie się wadę 
konfiguracyjną, powodującą niesprawność platformy i/lub szkoleń, która uniemożliwia, bądź utrudnia wykonanie 
części operacji lub wykorzystanie jakiejś funkcjonalności, lecz nie powoduje przerwy w działaniu platformy lub 
wada konfiguracyjna uniemożliwiająca bądź znacząco utrudniająca korzystanie ze szkoleń, która nie powoduje 
przerwy w działaniu platformy.  
 
10.  Wykonawca przeszkoli dwóch administratorów platformy. Szkolenie będzie miało miejsce w siedzibie 
Zamawiającego.  
 
11. Wykonawca przeszkoli Organizatorów szkoleń z funkcjonalności dotyczącej działania Portalu 
informacyjnego w części zarządzania uczestnikami szkoleń. Dopuszcza się szkolenie w formule e-
learningu.  
 
12.  Zamawiający przekaże Wykonawcy:  
- Treść merytoryczną portalu;  
- Treść wiadomości automatycznych wysyłanych do uczestników; 
- Szablony dokumentów potrzebne do wygenerowania list i certyfikatów.  



 

 
 

Wykonawca zapewni funkcjonowanie strony przez min. 5 lat po zakończeniu projektu tj.  do XII 2023. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 

1 etap: przygotowanie strony g łównej, modułu zarządzania użytkownikami, modułu rejestracji dla POZ, modułu 
sprawozdawczego dla Partnera I i Partnera II, modu łu rejestracji użytkowników indywidualnych -  w ciągu 14 
dni  od daty zawarcia umowy.  

2 etap: wdrożenie platformy, w tym przeszkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie zarządzania 
platformą, uruchomienie modułów przygotowanych w etapie I - w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. 

3 etap: przygotowanie modu łu sprawozdawczego dla POZ,  modu łu rejestracji na szkolenia - w ciągu 30 dni  
od daty zawarcia umowy.  

4 etap: stworzenie modułu e-learningowego - w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.  

W tym sukcesywne umieszczanie materiałów na stronę e-learningu i zamieszczenie egzaminu wraz z 
otrzymywaniem materiałów – w terminie  nie dłużej niż 7 dni od momentu otrzymania materia łów.  

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
................................................ 
       (pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn:  

stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne i obróbka materia łów  
oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej  

służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  
„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 

w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

I. OFERTĘ SKŁADA: 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

Wykonawca   

 

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

To małe/średnie 
przedsiębiorstwo 

Tak/nie*/ 

Pochodzi z innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej 

Tak/nie*/ 

Pochodzi z innego państwa nie 
będacego członkiem Unii 
Europejskiej 

Tak/nie*/ 

*niewłaściwe skreślić 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36):  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób 
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR . 
 

 



 

 
 

II.  OFERTA WYKONAWCY 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: stworzenie, uruchomienie, przygotowanie 
techniczne i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów głowy i szyi” w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  
składam(-my) niniejszą ofertę: 
 
1.  Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z 

zasadami i warunkami określonymi w SIWZ  przy uwzględnieniu wszystkich składników związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość ceny: 
 
wartość netto PLN wynosi: …………………………………  

      (słownie wartość brutto: ……………………………………………………)  
 
wartość brutto PLN wynosi: …………………………………  

      (słownie wartość brutto: ……………………………………………………)  
 

2. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do 
Zamawiającego. 

3. Oświadczam(-my), iż wykonam(-my) przedmiotowe zamówienie w terminie:  
1 etap: przygotowanie strony g łównej, modułu zarządzania użytkownikami, modułu rejestracji dla POZ, 
modułu sprawozdawczego dla Partnera I i Partnera II, modu łu rejestracji użytkowników indywidualnych 
-  w ciągu 14 dni  od daty zawarcia umowy.  
2 etap: wdrożenie platformy, w tym przeszkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie 
zarządzania platformą, uruchomienie modułów przygotowanych w etapie I - w ciągu 21 dni od daty 
zawarcia umowy. 
3 etap: przygotowanie modu łu sprawozdawczego dla POZ,  modu łu rejestracji na szkolenia - w ciągu 
30 dni  od daty zawarcia umowy.  
4 etap: stworzenie modułu e-learningowego - w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.  
w tym sukcesywne umieszczanie materiałów na stronę e-learningu i zamieszczenie egzaminu wraz z 
otrzymywaniem materiałów – w terminie  nie dłużej niż 7 dni od momentu otrzymania materia łów.  
 

4. Monitoring strony internetowej, na której zamieszczona zostanie platforma realizowany b ędzie poprzez 
program:………………………………………………………………………(proszę wskazać) 

5. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

6. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą tabelę) –  
 
*niepotrzebne skreślić: 

 
 



 

 
 

Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
Lp. Powierzony zakres prac Nazwa podwykonawcy 

   

   

 
7. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz z  Istotnymi    
     dla Stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy sprawie 

zamówienia publicznego i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty 
zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych umowy dokumencie 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ  oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
8. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących (-e) 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O 
Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

 
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:  
 
………………………………………………………………………. 
                 (imię nazwisko – stanowisko) 
  
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 
Wykonawcy jest: …………………………………..… tel. kont. ………………………............ 
                                             (imię nazwisko – stanowisko) 
 
 
Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 
 

Na ofertę składają się : 
 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
 
 
....................................……..……                          ………..………………………………                                                                    
         (miejscowość, data)                                (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   
                                                                                        uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie  
                                                                                                             prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  
                                                                                                                                          oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 
 
 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i  
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 



I.

Numer etapu Zakres zadania Wynagrodzenie (kwota netto w PLN) Wynagrodzenie (kwota brutto w PLN)

1 2 3 4

Etap 1

modułu rejestracji dla POZ, modułu sprawozdawczego dla 
Partnera I i Partnera II, modu łu rejestracji użytkowników 
indywidualnych

Etap 2

wdrożenie platformy, w tym przeszkolenie administratorów 
Zamawiającego w zakresie zarządzania platformą, uruchomienie 
modułów przygotowanych w etapie I 

Etap 3 przygotowanie modułu sprawozdawczego dla POZ,  modułu 
rejestracji na szkolenia

Etap 4 stworzenie modułu e-learningowego 

SUMA (Cp) - suma cen z kolumny nr 4

Załącznik Nr 2a do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS
FORMULARZ CENOWY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania  platformy e-learningowej i jej wdro żenia, przygotowania wzorca slajdów, udzielenia 
gwarancji jakości w zakresie wszystkich wykonywanych prac w ramach niniejszego zamówienia oraz  przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dedykowanego 

administratorom 



II.

Rok Liczba miesięcy w danym roku miesięczna stawka ryczałtowa brutto w 
PLN

Roczne wynagrodzenie ryczatowe 
brutto w PLN

(iloczyn cen z kolumny 2 i 3)

1 2 3 4

2018* 8

2019 12

2020 1

SUMA (Cwt) - suma cen z kolumny nr 4

III.

Rok Liczba miesięcy w danym roku miesięczna stawka ryczałtowa brutto w 
PLN

Roczne wynagrodzenie ryczatowe 
brutto w PLN

(iloczyn cen z kolumny 2 i 3)

1 2 3 4

2018* 8

2019 12
SUMA (Ch) - suma cen z kolumny nr 4

IV.

............................... ......................................................................
(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy)

* Liczba miesięcy określona w 2018 r. została podana przy założeniu, iż uruchomienie platformy i szkoleń nastąpi od 1 maja 2018 r. W przypadku późniejszego terminu rozpoczęcia świadczenia 
usług hostingu i wsparcia technicznego wynagrodzenie za te usługi zostanie zmniejszone proporcjonalnie do faktycznego okresu świadcznia usług.

Wynagrodzenie za realizację usługi wsparcia technicznego użytkowników i administratorów 

Wynagrodzenie za realizację usługi hostingu 

CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Cmax=Cp+Cwt+Ch)







 

 
 

Załącznik Nr 3 do SIWZ, nr PN-31/18/MS 
WYKAZ USŁUG 

 

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

   Pieczęć firmowa Wykonawcy 

W Y K A Z  U S Ł  U G  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 
stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 

i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

 
przedstawiam wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed up ływem terminu 
składania ofert:  

L.p. Przedmiot usług Wartość brutto 
usług (PLN) 

Termin realizacji usług Podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały 

wykonane  Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

      

      

 
Do wykazu należy dołączyć dowód potwierdzający, że wymienione usługi zostały wykonane należycie   

  data...................................                                  

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

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

            do reprezentowania Wykonawcy 
    



 

 
 

Załącznik Nr 4 do SIWZ, nr PN-31/18/MS 

WYKAZ OSÓB 

 

........................................................ 
    Pieczęć firmowa Wykonawcy 

W Y K A Z  O S Ó B,  

skierowanych przez Wykonawc ę  do rea l izacj i  zamówienia  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  

stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 
i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej s łużącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290 

 

przedstawiam następujący wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (Kierownik projektu, programiści) 

L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia 
doświadczenie i wykształcenie Zakres wykonywanych czynności Podstawa dysponowania 

osobami 

     



 

 
 

     

     

     

 

programiści -  informacja o zrealizowanych projektach podlegających ocenie w kryterium Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób (programiści wskazani w 
wykazie osób) wyznaczonych do realizacji zamówienia [K]: 

L.p. 
Imię i nazwisko 

programisty 

realizacja projektów  
e-learningowych realizowanych 

dla branży medycznej lub 
farmaceutycznej 

Nazwa podmiotu 
 i adres, na rzecz którego 
realizowane były usługi 

Okres realizacji usług 

(termin rozpoczęcia i termin 
zakończenia; dzień/m-c/rok) 

Wartość usług  

(wartość z podatkiem 
VAT wyrażona w PLN) 

Dowody strona ……. 
oferty 

     
  

     
  

 



 

 
 

L.p. 
Imię i nazwisko 

programisty 

realizacja projektów 
wymagających przetwarzania 

danych osobowych 

Nazwa podmiotu 
 i adres, na rzecz którego 
realizowane były usługi 

Okres realizacji usług 

(termin rozpoczęcia i termin 
zakończenia; dzień/m-c/rok) 

Wartość usług  

(wartość z podatkiem 
VAT wyrażona w PLN) 

Dowody strona ……. 
oferty 

     
  

     
  

 

  data...................................                                  

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

                                                                                                                  piecz ątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY  

 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania składającego się z następujących   
     elementów:  
1) zaprojektowanie pod kątem technicznym i graficznym internetowej platformy e-learningowej i jej wdrożenie,    
osadzenie platformy na zewnętrznym serwerze (w tym zapewnienie serwera), utrzymanie i serwisowanie 
platformy, a także zapewnienie wsparcia technicznego Partnerów i administratorów Zamawiającego w całym 
okresie trwania Umowy. Platforma powinna być dostosowana do obsługi 400 użytkowników przy konfiguracji 
serwerów w sposób umożliwiający korzystanie 400 jednoczesnym użytkownikom;  
2) przygotowanie pod kątem technicznym, graficznym i multimedialnym szkolenia e-learningowego       
składającego się z modułów szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) 
w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego, osadzenie materiałów na platformie oraz zapewnienie 
możliwości odtwarzania wszystkich treści multimedialnych i wykonywania wszystkich zadań interaktywnych na 
stacjach roboczych użytkowników, spełniających wymagania minimalne określone przez Zamawiającego;  
3) udzielenie gwarancji jakości w zakresie wszystkich wykonywanych prac w ramach niniejszego zamówienia;  
4) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dedykowanego administratorom Zamawiaj ącego, w  wymiarze    
zapewniającym skuteczne przeszkolenie maksymalnie 3 pracowników Zamawiającego.  Szkolenie odbędzie  się 
w siedzibie Zamawiającego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się:  
1)  świadczyć usługę hostingową od dnia podpisania protoko łu odbioru platformy do końca trwania Umowy, przy  
czym do końca 2018 roku serwery zostaną skonfigurowane w sposób umożliwiający korzystanie 400 
jednoczesnym użytkownikom,  
2)  świadczyć usługę wsparcia technicznego użytkowników oraz administratorów Zamawiającego od dnia 
podpisania protokołu odbioru platformy do końca trwania Umowy na zasadach określonych w § 5;  
3)  utrzymać i serwisować platformę w całym okresie trwania Umowy oraz zapewnić w ramach zamówienia 
pakiet 80 dodatkowych roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego w czasie trwania umowy a po  
podpisaniu protokołów odbioru.  
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane etapami:  
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1) Etap I obejmuje: przygotowanie strony głównej, modułu zarządzania użytkownikami, modułu rejestracji dla 
POZ, modułu sprawozdawczego dla Partnera I i Partnera II, modu łu rejestracji użytkowników indywidualnych  

2) Etap II obejmuje: wdrożenie platformy, w tym przeszkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie 
zarządzania platformą, uruchomienie modułów przygotowanych w etapie I  

3) Etap III obejmuje: przygotowanie modu łu sprawozdawczego dla POZ,  modu łu rejestracji na szkolenia  

4)Etap IV obejmuje: stworzenie modu łu e-learningowego, w tym sukcesywne umieszczanie materia łów na 
stronę e-learningu i zamieszczenie egzaminu.  

4. Wykonawca deklaruje, że przez cały czas realizacji umowy będzie zatrudniał min. 1 osobę sprawującą 
obowiązki związane z koordynacją prac wdrożeniowych  lub osoby bezpośrednio wykonującej prace będące 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę. W celu 
potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy pisemne 
oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym. 
5. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego 
raportowania stanu zatrudnienia przez ca ły okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca. 
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy, co do stanu zatrudnienia przy realizacji umowy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z deklaracją zawartą w 
ofercie. 
7. W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, tj. w przypadku trzykrotnego stwierdzenie 
naruszenia zobowiązania o zatrudnieniu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy powiadomienia o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem. 

§ 2 
1.  Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 stycznia 2020 roku.  
2. Zamawiający wymaga, by etapy/zadania, określone w §1 ust. 3, zostały zrealizowane w następujących    
terminach:  
1) Etap I – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,  
2) Etap II – w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy,  
3) Etap III – w terminie 30 od dnia zawarcia Umowy 
4) Etap IV – w terminie 30 od dnia zawarcia Umowy , w tym sukcesywnie umieszczanie materiałów na stronę e-  
learningu i zamieszczanie egzaminu, jednak nie d łużej niż 7 dni od momentu otrzymania materia łów.  
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§ 3 
1. Zamawiający może zgłaszać uwagi do zadania na każdym z etapów jego realizacji. Wykonawca jest  
zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  
2. Wykonawca może konsultować z Zamawiającym wykonywane produkty i usługi na każdym z etapów ich     
realizacji, w trybie konsultacji roboczych, według następującej procedury:  
1)  Materiały do konsultacji roboczych mogą być przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej lub w 
trakcie spotkań roboczych, organizowanych w siedzibie Zamawiającego, w miarę potrzeb zgłaszanych przez 
Wykonawcę;  
2) Zamawiający, w terminie do 3 dni roboczych przekaże swoją opinię i uwagi do materiału przedstawionego 
przez Wykonawcę w trybie konsultacji roboczych;  
3) Prowadzenie konsultacji roboczych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania akceptacji 
Zamawiającego do produktów i usług wykonanych w ramach etapu.  
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla dostarczonych mu produktów i us ług w 
terminach wskazanych w  ust. 2 z uwzględnieniem, iż:  
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał do akceptacji w formie elektronicznej, na zewnętrznych   
nośnikach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie edytowalnej lub możliwej do odtworzenia dla  
Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że przekazuje materiał do akceptacji;  
2) Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od przekazania materia łów zaakceptuje materiał lub zgłosi swoje  
uwagi. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego;  
3) Wykonawca, po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu   
poprawiony materiał do akceptacji. Na etapie wprowadzania poprawek do materia łu Wykonawca może 
prowadzić konsultacje robocze z Zamawiającym;  
4) Zamawiający może zgłaszać uwagi do całego przekazanego materiału, również do materiału, który był     
konsultowany roboczo.  

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie:  
1) w zakresie zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do Umowy tj. opisem przedmiotu zamówienia,  
2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego charakteru 
prowadzonej przez Wykonawcę działalności;  
3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne 
do należytego wykonania Umowy, a także, iż osoby uczestniczące w realizacji Umowy posiadają  
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doświadczenie i kwalifikacje do jej wykonania. Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji  
zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób, w szczególności poprzez postanowienia  
zawieranych umów, ograniczał Zamawiającemu możliwości rozwoju, utrzymania oraz dostępu do platformy i  
szkoleń.  
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace i dzie ła, w tym dostarczone  
przez niego materiały, informacje oraz oprogramowanie potrzebne do wykonania Umowy, nie naruszaj ą  
jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie wynalazczości, znaków towarowych, praw autorskich 
oraz uczciwej konkurencji.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego materiałów i 
dokumentacji wyłącznie na potrzeby należytego wykonania Umowy.  
6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego Umową przekazywać Zamawiającemu  
bez zbędnej zwłoki, w formie elektronicznej, kopie aktualnych kodów źródłowych, binarnych i wszystkich 
komponentów niezbędnych do właściwego funkcjonowania platformy i szkoleń oraz wszelkiej dokumentacji 
dotyczącej kompilacji, rozbudowy, uruchomienia i utrzymania platformy i szkoleń oraz kopie bazy danych  
przetwarzanych w ramach platformy.  
7. Wykonawca zobowiązuje się, wykonując umowę, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a zadanie przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń tych osób. Wykonawca ponosi pe łną odpowiedzialność wobec 
osób trzecich za naruszenie ich praw majątkowych.  
8. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy w formie elektronicznej opracowanie niezbędne do  
przygotowania szkoleń e-learningowych.  
9. Przekazane materiały i dokumentację Wykonawca zwróci Zamawiającemu po zrealizowaniu Umowy lub w 
przypadku materiałów i dokumentacji przekazanych w formie elektronicznej usunie je z nośników.  

§ 5 
1. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie platformy i szkoleń e-learningowych od dnia ich udostępnienia do     
dnia zakończeniu Umowy, a także prawidłową obsługę szkoleń przez platformę. W tym celu Wykonawca  
zapewni Zamawiającemu naprawę:  
1) wykrytych podczas eksploatacji wad platformy i szkoleń;  
2) błędów ujawnionych w czasie użytkowania platformy i szkoleń.  
2. W ramach wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca:  
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1) zapewni wsparcie techniczne dla administratorów Zamawiającego z czasem reakcji 3 godzin na zg łoszenie. 
Oznacza to, że w ciągu 3 godzin od zgłoszenia Wykonawca potwierdzi otrzymanie zg łoszenia i przekaże 
szacunkowy czas naprawy. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia Zamawiającego o wadach i błędach za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na udost ępniony Zamawiającemu 
przez Wykonawcę adres email…………………………………………………………………………...………………;  
2) zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników z czasem reakcji 3 godzin na zg łoszenie. Oznacza to, że w 
ciągu 3 godzin od zgłoszenia Wykonawca potwierdzi użytkownikowi otrzymanie zgłoszenia i przekaże 
szacunkowy czas udzielenia wsparcia technicznego. Wykonawca udostępni za pośrednictwem platformy 
formularz kontaktowy dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem którego użytkownicy 
platformy będą mogli zgłaszać błędy i wady platformy oraz szkoleń. W dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 
Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a poza tymi godzinami 
poprzez autoresponder;  
3) prowadzić będzie rejestr zgłoszeń oraz udostępni go Zamawiającemu w postaci pliku .doc na każde żądanie 
Zamawiającego;  
4) będzie usuwał każdy błąd typu:  
a) błąd krytyczny (awaria) – w ciągu 3 godzin od jego wystąpienia lub zgłoszenia. Jeżeli z przyczyn 
technicznych nie jest możliwe usunięcie błędu we wskazanym terminie, Wykonawca usunie b łąd niezwłocznie, a 
o przewidywanym terminie usunięcia błędu poinformuje Zamawiającego oraz użytkowników platformy, tych 
ostatnich poprzez komunikat zamieszczony na platformie;  
b) błąd niekrytyczny – w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia błędu lub jego wykrycia. Jeżeli z przyczyn 
technicznym nie jest możliwe usunięcie błędu we wskazanym terminie Wykonawca usunie b łąd niezwłocznie, a 
o przewidywanym terminie usunięcia błędu poinformuje Zamawiającego oraz użytkowników platformy (tych 
ostatnich poprzez komunikat zamieszczony na platformie);  
c) Wykonawca zobowiązuje się, że usługi określone w ust. 2 będą wykonywane z należytą starannością oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w 
celu umożliwienia Wykonawcy dokonania naprawy wad i b łędów wskazanych w zgłoszeniach.  
3. Wykonawca zapewni realizację wskaźnika dostępności systemu na poziomie 98%. Oznacza to, że 
maksymalna łączna niedostępność platformy i szkoleń może wynieść maksymalnie 14,4 godzin w miesiącu, 
przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni. W czas ten nie są wliczane okna serwisowe konieczne do poprawy 
błędów oraz przeprowadzenia zadań administracyjnych. Okna serwisowe możliwe są w godzinach 22:00-6:00. 
Zamawiający będzie monitorował dostępność platformy za pomocą programu ping.pl. Każdorazowo po wykryciu 
niedostępności Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a na koniec miesiąca zostanie wydrukowany 
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raport z programu monitorującego wskazujący godzinową niedostępność strony. Raport ten stanowić będzie 
podstawę do naliczenia kary określonej w § 11 ust. 1 pkt. 3).  

§ 6 
1. Z chwilą odbioru danego etapu, na Zamawiającego przechodzą na własność egzemplarze oraz nośniki  
danych, na których utrwalono produkt będący wynikiem realizacji zadań wchodzących w skład danego etapu.  
2. W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do tych produktów będących wynikiem realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, które 
zostały stworzone przez Wykonawcę dla potrzeb wykonania zadania, o którym mowa w § 1 umowy, a w 
szczególności do szkoleń e-learningowych oraz administratora platformy, o ile zosta ły w całości stworzone  dla 
potrzeb Zamawiającego i innych opracowań powstałych w ramach realizacji umowy na następujących polach 
eksploatacji:  
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 
cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzanie nośnika audiowizualnego, w 
szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 
cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),  
3) wprowadzanie do obrotu,  
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do 
własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej,  
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych us ług telekomunikacyjnych),  
6) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,  
7) wyświetlanie,  
8) użyczanie lub/i najem,  
9) wielokrotne nadanie i reemisje telewizyjne we wszystkich formach i formatach telewizyjnych, zarówno 
płatnych jak i bez opłaty, z zastosowaniem technologii analogowej i cyfrowej, za pomocą sieci telewizji 
naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz w sieciach telekomunikacyjnych, w tym w sieciach szerokopasmowych, 
włączając w to ADSL, DSL i podobne, oraz na platformach cyfrowych naziemnych i satelitarnych,  
10) wielokrotne przekazy on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach 
programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie 
użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z 
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zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przeno śnych, telefonów 
komórkowych, Palmtop, handheld devices, set-top-box, PVR, itp.,  
11) wielokrotne przekazy w sieciach telefonii mobilnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, np. 
GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych,  
12) wielokrotne odtwarzanie za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i 
odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, 
iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji,  
13) wielokrotne nadania radiowe w sieciach telekomunikacyjnych, cyfrowe i analogowe we wszystkich 
dostępnych formatach i technologiach.  
3. Jednocześnie w zakresie produktów, o których mowa w ust. 2 do których Wykonawca przeniós ł na 
Zamawiającego prawa autorskie, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie z praw 
zależnych oraz wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych do:  
1) dokonywania wszelkich przeróbek, skrótów, aktualizacji i zmian tych produktów i ich poszczególnych 
elementów, w tym kodu źródłowego;  
2) wykorzystywania tych produktów i ich poszczególnych elementów, w dowolnych cz ęściach lub w całości, w 
tym w innych utworach i w połączeniu z innymi materiałami, w szczególności w postaci prezentacji 
multimedialnych;  
3) samodzielnego rozpowszechniania oraz zezwalania na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowa ń 
przedmiotu umowy i jego poszczególnych elementów stworzonych zgodnie z pkt. 1) – 2) powy żej;  
4) samodzielnego zgłaszania i rejestrowania, na swoją rzecz, przedmiotu umowy i jego poszczególnych 
elementów oraz opracowań zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony własności przemysłowej.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia części lub całości praw wynikających z ust. 2 i 3 powyżej ,w 
tym udzielania licencji i sublicencji, na osoby trzecie.  
5. W zakresie, w jakim Wykonawca przy tworzeniu platformy e-learningowej korzysta z produktów, opartych na 
darmowej licencji, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 
kodów źródłowych platformy e-learningowej, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lub udzieli  
Zamawiającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewy łącznej na korzystanie z tego narzędzia  w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego związanych z korzystaniem z platformy oraz  
obejmującej zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w celu dostosowania narzędzia do potrzeb  Wykonawcy.  
6. Wykonawca zobowiązuje się, że na utworach nie umieści swojej nazwy, logotypów ani innych oznaczeń,   
które mogłyby wskazywać na Wykonawcę.  



 

8 
 

7. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia  
przysługujących im autorskich praw majątkowych do danego produktu powsta łego w wyniku realizacji  niniejszej 
umowy, Zamawiający skieruje te roszczenia przeciwko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do  zaspokojenia na 
swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do Dzieła.  
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku np. CD/DVD, do którego prawa w łasności zostaną  
przeniesione na Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia realizacji Umowy, pliki  
źródłowe modyfikacji wykonywanych na platformę, ostateczne pliki szkoleń umożliwiające ich modyfikację, 
dokumentację techniczną i wszelkie inne pliki i dokumenty, które Wykonawca stworzy ł na potrzeby platformy i  
szkoleń.  

§ 7 
1. Zamawiający potwierdza odebranie poszczególnych etapów/zadań protokołem odbioru, zwanym dalej 
”protokołem”. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 
2. W przypadku zgłoszenia uwag do zadania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 5 dni  
roboczych od dnia otrzymania takiej informacji.  
3. Strony sporządzają protokół z wykonania poszczególnych etapów w terminie maksymalnie 7 dni roboczych   
od dnia realizacji zadań w ramach danego etapu. 
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§ 8 
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów: 
     ze strony Zamawiającego są̨:  
     ...................................., tel. .....................,  
     ze strony Wykonawcy są:  
     ...................................., tel. .....................,  
 
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacja umowy oraz wyznaczonymi do podpisania protoko łu      
    odbioru: 
    ze strony Zamawiającego są ……………………………………,  
    ze strony Wykonawcy są ……………………………………,  
 

§ 9 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w składzie zespołu skierowanego przez Wykonawcę 
do realizacji umowy , zwany dalej zespołem projektowym. 
2. W przypadku modyfikacji składu zespołu projektowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję 
nowej osoby wraz z wykazaniem, iż spełnia ona wymogi określone w SIWZ.  
3. Na dokonanie zmian w składzie zespołu projektowego Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę   
Zamawiającego. Do spełnienia wymogu wystarczy wysłanie wiadomości e-mail.  
 

§ 10 
1. Strony uzgadniają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty    
    …… (słownie: ………………..00/100) PLN brutto, w tym: 
a) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadań określonych w § 1 ust. 3 …….. 
b) wynagrodzenie za realizację usługi wsparcia technicznego: …….. 
c) wynagrodzenie za realizację usługi hostingu …….. 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym koszty  
wykonania umowy, koszty przekazania Zamawiającemu produktów będących wynikiem realizacji umowy z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych i wszelkich licencji do tych produktów,  koszty us ługi wsparcia 
technicznego wraz z pakietem 80 roboczogodzin  oraz koszty us ługi hostingu. 
3. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji etapów okre ślonych w  § 2 ust.  2 
będzie wypłacane Wykonawcy w transzach na podstawie orygina łu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 
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protokołów określonych w § 7 w kwotach określonych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do 
Umowy.  
4. Z tytułu świadczenia usług wchodzących w zakres usługi wsparcia technicznego oraz us ługi hostingu 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Zapłata 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w terminie ….. dni licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego kompletu dokumentów w postaci: 
a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT; 
b) kopii raportu bądź innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi , w tym 
określającego wskaźnik dostępności Systemu (w danym okresie rozliczeniowym) w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania  platformy, podpisanego przez Zamawiającego,  
c) oświadczenia Wykonawcy o utrzymaniu zatrudnienia dla min. 1 osoby sprawuj ącej obowiązki związane 
z koordynacją prac serwisowych bądź osoby bezpośrednio wykonującej prace serwisowe w pełnym wymiarze 
czasu pracy na umowę o pracę; 
d) Aktualizacji dokumentacji . 
5. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K.  Roentgena 5  
lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B. 
Faktury za świadczenie usług wsparcia technicznego i hostingu w danym miesiącu nie wymagają podpisania  
odrębnych protokołów odbioru.  
6. Za miejsce i czas spełnienia płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu przez Zamawiającego   
(obciążenie rachunku Zamawiającego).  
7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek    
ustawowych.  
8. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi w ciągu miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego)   
Wykonawcy za ten miesiąc będzie przysługiwało wynagrodzenie proporcjonalne wyliczone na podstawie dni,  w 
którym faktycznie była świadczona usługa przy założeniu, iż miesiąc ma 30 dni.  
9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia i zatrzymania części wynagrodzenia w wysokości   
zastrzeżonej w § 11 z tytułu naliczonych i należnych kar umownych. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o   
powyższym na piśmie. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.  
10. Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyczerpują się wszelkie  
roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.  
11. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu   
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 Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspó łfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  
12. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, jeżeli w kolejnym roku budżetowym następującym po roku, w   
którym zawarto Umowę Zamawiający nie będzie dysponował - z przyczyn od niego niezależnych, a 
wynikających z decyzji organów władzy publicznej - środkami przeznaczonymi na sfinansowanie 
wynagrodzenia, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania etapu 
zamówienia do dnia rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia ust. 5-
11 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.  

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym w 
szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiejkolwiek z części Zamówienia, określonych w § 
2 w wysokości 10% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 10;  
2) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 2 wynoszące od 1 do 5 dni kalendarzowych, w 
wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, a w przypadku opóźnienia powyżej 5 dni 
kalendarzowych kara zwiększa się do wysokości 2 500 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia;  
3) za niezapewnienie wskaźnika dostępności platformy na wymaganym poziomie 98% w wysokości 100 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę niedostępności platformy powyżej ustalonego wskaźnika, rejestrowaną w rozliczeniu 
miesięcznym. Podstawą naliczenia kary będzie raport z programu ………………… monitorującego działanie 
strony na której zamieszczona zostanie platforma.; 
4) Za rozwiazanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 5 w wysokości 50% łącznego 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 10;  
5) za naruszenie zobowiązania określonego w § 1 ust. 4 w wysokości 0,1% łącznego maksymalnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 za każdy dzień opóźnienia. 
2. W razie stwierdzonych w protokole odbioru zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania poszczególnych 
etapów   określonych w § 2 ust. 2 Wykonawca zap łaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% części  
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie danego etapu zgodnie z Ofert ą Wykonawcy stanowiącą  
Załącznik Nr 2 do Umowy.  
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego 
rzecz kary umowne.  
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4. W przypadku powtarzających się uchybień lub opóźnień w realizacji Zamówienia, Zamawiający może 
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o 
zamiarze rozwiązania Umowy.  
5. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie  
poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji Umowy, określone na podstawie wspólnie sporządzonego i   
podpisanego przez obie Strony protoko łu, zawierającego opis wykonanych i przekazanych zadań.  
6. W przypadku niewykonania któregokolwiek z etapów, Wykonawca, oprócz obowi ązku zapłacenia kar  
umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1,, nie otrzyma wynagrodzenia za dany etap.  
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia przys ługującego za 
wykonanie przedmiotu umowy.  

§ 12 
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w   
 § 10 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z  
następujących okoliczności:  
1) zmiany stawki podatku od towarów i us ług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia spo łeczne lub zdrowotne  
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia, w okoliczności wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu 
może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie usług hostingu oraz wsparcia technicznego 
użytkowników i administratorów Zamawiającego.  
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przes łanki, o której mowa   
 w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się ̨ wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami  
ustalonymi umową, po dniu wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz  
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i   
usług.  
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość  
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przes łanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lub 3,    
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła  
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zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w  
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie  
wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo łeczne lub zdrowotne.  
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot ę, 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za  
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego  
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot ę ̨  
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom  
świadczącym usługę̨. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się̨ wyłącznie do  
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,  
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja ̨ przedmiotu  umowy.  
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z  
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem  
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaka ̨ wynagrodzenie Wykonawcy   
powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów    
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek, o  
którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać złożony przez każdą̨ ze Stron w terminie od dnia 
opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 do 30 dnia od dnia  
wejścia w życie tych przepisów.  
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3, je żeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest 
on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja ̨  
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługę, 
wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja ̨ przedmiotu umowy 
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługę̨, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (etatu), w jakim wykonują̨ oni 
prace bezpośrednio związane z realizacja ̨ przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt . 3.  
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10  dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 
umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2.  
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzyma ła  
wniosek, przekaże drugiej Stronie informacje ̨ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o   
którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje ̨ o niezatwierdzeniu wniosku  
wraz z uzasadnieniem.  
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu  
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy 
ust. 8-10 oraz 12 stosuje się ̨ odpowiednio.  
12. Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty nie później niż w terminie 6 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wchodzić  
będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 
umowy.  
13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy   
Prawo zamówień publicznych.  

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w  
tym przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych oraz  ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają̨ udostępnieniu na podstawie 
informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią ̨ informację publiczna ̨ w rozumieniu ustawy z dnia 6    
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejsza ̨ umowa ̨ będą̨ rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają̨ formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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5. Zamówienie będzie wykonywane przez osoby wymienione w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 3 do    
Umowy. Zmiana osób wymienionych w Wykazie osób na etapie realizacji Zamówienia wymaga spe łnienia  
łącznie dwóch warunków:  
1) wskazana nowa osoba musi posiadać minimum takie samo doświadczenie jak wymagane w warunkach  
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na powyższą zmianę.  
6. Sposób i zakres przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych użytkowników platformy określi 
odrębna umowa, którą Wykonawca podpisze w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
7. Umowę̨ sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz 
dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.  

§ 14 
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:  
1. Załącznik Nr 1 - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
2. Załącznik Nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy  
3. Załącznik Nr 3 – wykaz osób realizujących Zamówienie  
4. Załącznik Nr 4 – wzór protokołu odbioru prac  
5. Załącznik Nr 5 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 4 do umowy  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

sporządzony w dniu …………………………. 2018 r. w Warszawie 
 
Zakres wykonania zamówienia obejmował ………………………………………………………………….......  
……………………………………………………………………………………………….………………………..  
……………………………………………………………………………………………………….………………..  
……………………………………………………………………………………………………….………………..  
 
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową ………………………. z ……………2018 r. zawartą pomiędzy  
 
Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 
a  
…………………………………………………………………………………………………………..…………….  
Odbioru dokonali w imieniu:  
 
Zamawiającego – ……………………………………………………………………………….…..………………  
 
Wykonawcy – …………………………………………………………………………………………………..……  
 
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………  
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.  
 
 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 5 do umowy  
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE: 
Wykonawca realizuje na rzecz Zamawiającego usługi na podstawie Umowy, w celu spe łnienia wymagań 
przewidzianych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dla powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, Wykonawca i Zamawiający zawierają niniejszą umowę. 
NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

1. Definicje i Interpretacje 
W niniejszej Umowie poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenia: 
1. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z 

późn. zm.); 
2. „Dane Osobowe” – dane osobowe w rozumieniu Ustawy dotyczące pacjentów i pracowników, przekazywane 

przez Zamawiającego Wykonawcy do przetwarzania; 
3. „Rozporządzenie” – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych; 

4. „Administrator Danych Osobowych” – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w 
art. 3 ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 

5. Umowa  - Umowa Nr …………… ,  zawarta w dniu  ……….2018 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego Danych Osobowych.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem i niniejszą umową. 
3. Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy w odniesieniu do danych 

powierzonych Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową. 
4. Wykonawca jest „innym podmiotem”, o którym jest mowa w art. 31 ust. 1 Ustawy. 

3. Zakres i cel powierzenia przetwarzania Danych Osobowych 
1. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu realizacji postanowień Umowy. 
2. Zakres powierzonych danych obejmuje następujące dane użytkowników:  

a. Imię i nazwisko; 
b. PESEL; 
c. data , miejsce urodzenia; 
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d. Stanowisko/zawód 
e. …........................... 
f. …………………….. 

3. Zakres powierzonych danych obejmuje następujące dane pracowników/administratorów:  
a. Imię i nazwisko; 
b. PESEL; 
c. data , miejsce urodzenia; 
d. Stanowisko; 
e. …………………………. 

4. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w nast ępującym zakresie: 
a. zaprojektowania internetowej platformy e-learningowej i jej wdrożenie, osadzenie platformy na 

zewnętrznym serwerze (w tym zapewnienie serwera), utrzymanie i serwisowanie platformy, a także 
zapewnienie wsparcia technicznego Partnerów i administratorów Zamawiającego w całym okresie 
trwania Umowy; 

b. przygotowania szkoleń e-learningowych w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego, 
osadzenie materiałów na platformie oraz zapewnienie możliwości odtwarzania wszystkich treści 
multimedialnych i wykonywania wszystkich zadań interaktywnych na stacjach roboczych użytkowników, 
spełniających wymagania minimalne określone przez Zamawiającego;  

c. udzielenia gwarancji jakości w zakresie wszystkich wykonywanych prac w ramach niniejszego 
zamówienia;  

d. przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dedykowanych administratorom Zamawiającego; 
e.  utrzymania i serwisu platformy; 

5. Wykonawca: 
a. nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 
b. nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii danych osobowych; 

6. Wykonawca oświadcza, że w trakcie działań związanych z wykonywaniem Umowy zabezpieczy dane 
osobowe zgodnie z art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Zasady Realizacji Porozumienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych Danych Osobowych przed ich utrat ą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, 
utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem. 

2. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszej 
Umowie. 

3. Dane Osobowe będą przetwarzane w budynkach należących lub/i wskazanych przez Zamawiającego. 
4. W ramach realizacji Umowy, w przypadku konieczności Wykonawca jest uprawniony do operacji zdalnego 

dostępu do systemów wyłącznie z zastosowaniem bezpiecznego, wydzielonego łącza VPN. 
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5. Wykonawca oświadcza, że realizacja zdalnego dostępu do systemów Zamawiającego odbywać się będzie 
wyłącznie z lokalizacji stanowiącej obszar przetwarzania danych Wykonawcy, stanowiących pomieszczenia 
będące w posiadaniu Wykonawcy. Zabroniona jest realizacja zdalnego dost ępu z miejsc nie pozostających 
pod nadzorem fizycznym Wykonawcy, w szczególności z miejsc publicznie dostępnych. 

6. Wykonawca oświadcza, ze realizacja umowy z użyciem zdalnego dostępu odbywać się będzie wyłącznie z 
lokalizacji znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Wykonawca nie może dalej powierzać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni wymagane przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. W szczególności zapewni zabezpieczenie 
Danych Osobowych przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom trzecim. 

9. Wykonawca niezwłocznie będzie informował Zamawiającego o dokonanych zmianach w zakresie 
zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami Ustawy, a także, na żądanie 
Zamawiającego, będzie mu niezwłocznie przekazywał informacje niezbędne do wypełnienia przez 
Zamawiającego wymagań nałożonych przez Ustawę. 

10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób upoważnionych przez Wykonawcę do 
przetwarzania Danych Osobowych oraz nie dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych osób 
niemających stosownego upoważnienia i  przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. 
Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącej aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do 
przetwarzania Danych Osobowych. 

11. Do przetwarzania Danych Osobowych dopuszczone mogą być jedynie osoby upoważnione imiennie przez 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca zapewnia, że udział w realizacji Umowy będą brali pracownicy będącymi obywatelami 
Państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

13. Wykonawca będzie stale nadzorował swoich pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
14. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie 

zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy informacji, 
uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową oraz do zobowiązania swoich 
pracowników i zleceniobiorców do zachowania tych danych w poufno ści także po ustaniu okresu 
obowiązywania umowy; 

b. utrzymywania Danych Osobowych w tajemnicy i nie ujawniania ich żadnym osobom trzecim, chyba, że 
istnieje obowiązek ich ujawnienia wynikający z przepisów obowiązującego prawa  lub decyzji 
właściwego organu państwowego, bądź też, gdy zgodę na ujawnienie wyrazi Zamawiający. 

16. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje także wynagrodzenie za wykonywanie niniejszej Umowy. 
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzednim wyczerpuje jego roszczenia 
wobec Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 

5. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 
Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 
1. Wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub o ich niew łaściwym użyciu; 
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2. Wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed urzędami administracji państwowej lub samorządowej, policją lub 
przed sądem. 

6. Uprawnienia kontrolne Powierzającego 
1. W czasie trwania Umowy Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez 

Wykonawcę zasad przetwarzania Danych Osobowych, w zakresie kontroli dokumentów, urz ądzeń 
i pomieszczeń związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych. 

2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni będą do żądania od osób wyznaczonych przez Wykonawcę 
udzielania potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę Danych Osobowych. 

3. Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych mo że nastąpić wyłącznie po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej dwa dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli. 

4. Uprawnienia kontrolne, o których mowa powyżej mogą być wykonywane przez Zamawiającego w miejscach 
przetwarzania Danych Osobowych w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić niezbędne dokumenty i informacje, przedstawić sposób realizacji 
Umowy oraz przekazać inne dane niezbędne do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy i kara umowna 
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich 

w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania przez Wykonawcę Danych Osobowych. 
2. W przypadku, gdy: 

a. Wykonawca przekroczy zakres upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych określony 
w Umowie; 

b. Wykonawca nie wykonuje, lub nienależycie wykonuje którykolwiek z obowiązków wynikający z umowy lub 
przepisów o ochronie danych osobowych, czego konsekwencj ą jest postępowanie administracyjne, 
cywilne lub karne w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zap łaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy za każde stwierdzone 
naruszenie, oraz pokryje wszelkie ewentualne kary na łożone na Zamawiającego.  

8. Zapewnienia Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych oraz że gromadzi i przetwarza Dane 

Osobowe zgodnie z Ustawą. 
2. Wykonawca zapewnia, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 

umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy i zapewnienie zgodności przetwarzania Danych 
Osobowych z Ustawą i Rozporządzeniem. 

9. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy. 
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2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę postanowień Umowy, przepisów Ustawy lub Rozporządzenia, w szczególności w 
przypadku udostępniania Danych Osobowych osobom nieuprawnionym, a także w przypadku, gdy: 
a. organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania 

danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) stwierdz ą, że Wykonawca nie 
przestrzega tych zasad; 

b. Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w punkcie 6 Umowy stwierdzi, że 
Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych lub przepisów Ustawy; 

3. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu, 
trwale usunie lub zniszczy wszystkie otrzymane od Zamawiającego Dane Osobowe oraz materia ły i nośniki 
niebędące jego własnością, a związane z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz potwierdzi powyższe na 
piśmie chyba, że będzie uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

10. Postanowienia Końcowe 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 
3. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby  

Zamawiającego. 
4.    Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 

WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY       
 
___________________________                                                _________________________  

 



 

 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr  PN-31/18/MS 

 

 

       

OŚWIADCZENIE  

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert) 

Zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przystępując 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 
i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 

służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  
„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 

w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  
 
 oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodz ą przesłanki 
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 

⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy z łożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia łu w przedmiotowym 
postępowaniu, * 

lub 
⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy z łożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia łu w przedmiotowym 
postępowaniu, 

⇒  i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia.* 
........................................................................................................................................................ 

..................................., dnia .........................2018 r.  

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

     podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
                            reprezentowania Wykonawcy 

*- niepotrzebne skreślić  

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn:  

 
stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 

i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

 
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………                      

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

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
…………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania        
                                                                                                                      oświadczeń w imieniu Wykonawcy  

           lub  pieczątka wraz z podpisem 
 
 
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.  
 
       …………………………..……………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania         
          oświadczeń w imieniu Wykonawcy  
           lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 
 

 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
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.  
 
       ………………………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 7a do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę 

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WSPÓLNĄ OFERTĘ  

 
W związku z udziałem w realizacji zamówienia jako podmiot składający wspólną ofertę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:  

 
stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 

i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

 
W imieniu Konsorcjum: 

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

.......................................................................................................................................                       
    (nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną) 

 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych       
       ............................................................... 
 
………………………………..    …….………………………………………….. 
Miejscowość, data  Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna    
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
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.  
       …………………………….…………………… 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

pieczęć Lidera Konsorcjum 



 

 
 

 
Załącznik Nr 7a do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 

Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę 
 
 
 
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, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
 Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 



 

 
 

Załącznik Nr 7b do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby  

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 
W związku z  udostępnieniem zasobów w celu wykazania spe łnienia warunków udziału w postępowaniu 
przez Wykonawcę:..............................................................sk ładającego ofertę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 
stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 

i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

 
w imieniu  ……………..…………………………………………………………………………………,                      

    (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
………………………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
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.  
 
       ………………………………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby 



 

 
 

 

Załącznik Nr 7b do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby  

 

 

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, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego 
zasoby lub  pieczątka wraz z podpisem 

 



 

 
 

Załącznik Nr 7c do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie podwykonawcy  

 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
W związku udziałem w realizacji zamówienia jako podwykonawca Wykonawcy :………………………… 
składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 
stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 

i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

 
w imieniu  ……………..…………………………………………………………………………………,                      

    (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
………………………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 
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.  
 
       ………………………………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 

 

pieczęć Podwykonawcy 



 

 
 

 

Załącznik Nr 7c do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Podwykonawcy  

 

 

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, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 
i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 

służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  
„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 

w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
 

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

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy  warunki udziału w w/w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, tj.: 

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia 
3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia 

………………………………..        ………………………..……………………… 
         Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

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

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
 

1) ………………………………………………………* w zakresie : ………………………………** 
2) ………………………………………………………* w zakresie : ………………………………** 
3) ………………………………………………………* w zakresie : ………………………………** 

 
W załączeniu oświadczenie/nia o udostępnieniu zasobów. 
 *wskazać podmiot      ** określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
………………………………..        ………………………..……………………… 
         Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 
 

 
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Wykonawcy 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
            
                                                                       ……………………………….………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 

 
 



 

 
 

Załącznik Nr 8 a do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę  

 
 
 
 

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  
 

stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 
i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 

służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  
„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 

w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmioty składające 
wspólną ofertę ("konsorcjum") 

 
W imieniu Konsorcjum: 

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

.......................................................................................................................................                       
    (nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy łącznie 
warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj.: 
 

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia 
3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia 

       
       ............................................................... 
 
 
………………………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
 

 

 

pieczęć Lidera Konsorcjum 



 

 
 

 
 

Załącznik Nr 8 a do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę  

 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji 

       ............................................................... 
 
 
………………………………..    …………………………………..…………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. 

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

 
 
………………………………..    ……………………………………….………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna 
ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 



 

 
 

Załącznik Nr 9 do SIWZ, nr sprawy PN-31/18/MS 
OŚWIADCZENIE  

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyczający* 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

 
 

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

 
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn:  

 
stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne 

i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej 
służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu  

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów g łowy i szyi” 
w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290  

 (nazwa postępowania) 
 

1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka  
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

 
 
.........................,  dnia   ........................... r.                              ............................................................. 

                                                                                                podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  
                                                                                            do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej 

2. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op łat lub składek na ubezpieczenia spo łeczne lub 
zdrowotne* 

 
• wydano wyrok lub decyzję*  

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 
.........................,  dnia   ........................... r.                           ............................................................... 

                                                                                                             podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  
                                                                                                                 do reprezentowania firmy  lub podpis osoby fizycznej  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

pieczęć podmiotu 
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