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ZAMAWIAJĄCY  

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO  

W LEGNICY 

59 – 220 Legnica ul. Bydgoska 30 C 

 

zaprasza do złożenia oferty całościowej na: 

Dostawę systemu teleinformatycznego  

dla WORD Legnica 

 

Jednocześnie przekazujemy Państwu zaproszenie do sporządzenia 

 i złożenia oferty zgodnie z niniejszą  

 

SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

którą przygotowano w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej dla 

dostaw w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

 

Legnica, dnia 24.09.2019 r. 
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Rozdział 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Zamawiający:  

• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy 

• adres: ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica 

• tel. +48 76 86 60 251, fax +48 76 86 60 251 wew. 119  

• adres strony internetowej: http://www.word-legnica.pl 

• e-mail: sekretariat@word-legnica.pl 

• godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30 

1.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.  z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

1.3. Podstawa prawna: 

- opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

• ustawa Pzp,  

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 
U. poz.1126 z późn. zm.),  

• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2477),  

• rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (D. U. poz. 2479),  

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 t.j.); 

- dotyczące przedmiotu zamówienia i stanowiące element jego opisu: 

• ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 t.j. z późn. 
zm.),  

• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t.j. 
z późn. zm.),  

• ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 t.j. z późn. zm.),  

• ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 162 t.j.),  

• ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 t.j. 
z późn. zm.), 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania 
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 
sprawach (Dz. U. poz. 1206),  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 
231 z późn. zm.),  
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• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie 
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów 
i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 t.j.), 

•  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 
2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek 
wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 974 t.j.), 

•  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie 
komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. poz.1629).  

 

1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

1.5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

1.6. Zamawiający nie zamierza zastosować przy wyborze najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej. 

1.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 
pkt 7 ustawy Pzp. 

1.8. Zamawiający nie zastrzega, że część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

1.9. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 2 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu teleinformatycznego (w skrócie STW) – w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy, w oddziale terenowym w Lubinie oraz w 
planowanym oddziale terenowym w Lubaniu. Zmawiający informuje, że w przypadku braku 
możliwości utworzenia oddziału terenowego w Lubaniu, Wykonawca nie będzie żądać, żadnych opłat 
za niezrealizowaną tę cześć zamówienia. 

2.1.1. System informatyczny w rozumieniu art. 3 pkt. 3) powyższej ustawy oznacza zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania zapewniający 
przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za 
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 
Zamawiający wymaga, aby dostarczony system Wykonawcy był zintegrowany z systemem 
teleinformatycznym, o którym mowa w art.16a ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 r. poz. 
341 t.j. z późn. zm.) przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji 
Zamawiającego określonej w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z wdrożeniem, instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w okresie obowiązywania umowy oraz 
usługami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.  

2.1.2. System teleinformatyczny musi być w pełni funkcjonalny, przez co Zamawiający rozumie realizację 
w sposób niezakłócony zadań publicznych, które polegają na obsłudze administracyjnej oraz 
przeprowadzaniu egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy. Zadania 
publiczne Zamawiającego muszą być realizowane dzięki należytemu zabezpieczeniu integracji 
systemu ze wszystkimi systemami wymaganymi do wymiany Profili Kandydatów na Kierowców (PKK) 
i innych informacji zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w okresie związania umową 
niezależnie od zachodzących w tym czasie zmian w zakresie sposobu funkcjonowania w/w systemów 
a także zmian ich dostawców i/lub dysponentów.  

2.1.3. Zamawiający nie posiada informacji dotyczących warunków integracji z systemem CEPIK 2.0, który 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2183 z późn. zm.) będzie realizował kluczowe procesy 
związane z nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, w tym obsługę PKK. Zamawiający 
upoważni i zobowiąże Wykonawcę do występowania w jego imieniu do właściwych instytucji celem 
uzyskania informacji niezbędnych do zintegrowania systemu teleinformatycznego z CEPIK 2.0, 
a w przypadku wprowadzenia dalszych zmian ustawowych w tym zakresie – z każdym innym 
systemem zabezpieczającym funkcje, o których mowa w art.16a ustawy o kierujących pojazdami.  
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2.2. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wchodzące w skład systemu teleinformatycznego 
zapewniało realizację zadań określonych w aktach prawnych wymienionych w rozdziale 1 pkt 1.3 
SIWZ oraz w ich nowelizacjach. 

Minimalne wymagania oprogramowania STW zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.3. System teleinformatyczny musi być wdrożony przy zapewnieniu ciągłości procesów egzaminacyjnych 
(długość przerwy nie więcej niż 2 dni robocze) i musi obejmować następujące elementy: 

1) dostosowanie konfiguracji istniejącej infrastruktury technicznej i urządzeń, którymi dysponuje 
Zamawiający, łącznie z instalacją i konfiguracją oprogramowania; 

2) umożliwienie pełnej obsługi PKK w siedzibie Zamawiającego w zakresie pobierania PKK i jego 
aktualizacji w funkcjonalnościach określonych w załączniku nr 2 zgodnie z przepisami prawa przez 
cały okres trwania umowy; 

3) zapewnienie niezbędnych urządzeń i konfiguracja usługi sieciowej dostępu do systemu 
teleinformatycznego określonego w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących 
pojazdami (zwanego dalej SI KIEROWCA) oraz do integracji STW z SI KIEROWCA; 

4) migracja danych z obecnie eksploatowanego systemu przez Zamawiającego. Dane dotyczące bazy 
danych są własnością PWPW SA i Zamawiający nie posiada wiedzy na jej temat. Wykonawca jest 
obowiązany do przeprowadzenia migracji w uzgodnieniu z obecnym dostawcą systemu, tj. PWPW 
SA. Koszty związane z migracją bazy danych muszą być uwzględnione w ramach wynagrodzenia 
określonego w Umowie. Migracja wszystkich danych nie może przekraczać czasu realizacji prac 
wdrożeniowych. Niewprowadzenie powyższej migracji jest traktowane jako nie wykonanie 
umowy; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa elektronicznego przesyłania danych przy zastosowaniu czytników, 
kart, certyfikatów oraz należytego bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem osób 
nieuprawnionych na zasadach uzgodnionych przez Strony w Umowie. 

2.4. Usługi dostarczone razem z systemem teleinformatycznym powinny obejmować co najmniej 
następujące elementy: 

1) świadczenie usługi gwarancyjnej oraz rozwój i utrzymanie STW w stanie pełnej funkcjonalności 
poprzez usuwanie błędów pojawiających się w czasie pracy w systemie teleinformatycznym oraz 
bieżące aktualizowanie i dostosowanie do zmian przepisów powszechnie obowiązujących na 
terenie kraju oraz wynikających w zakresie, w jakim mają wpływ na prawidłowe tj. skuteczne 
i celowe działanie systemu teleinformatycznego w uzgodnieniu z przedstawicielami Stron;  

2) organizację spotkań przedstawicieli Stron, podczas których przedstawiona zostanie 
i zatwierdzona bieżąca aktualizacja systemu teleinformatycznego;  

3) wsparcie techniczne polegające na utrzymaniu telefonicznej pomocy technicznej (helpdesk) 
świadczonej w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy na terenie RP, w godzinach 7:00 – 20:00, w soboty 7:00 – 16:00. Wykonawca prowadzi 
rejestr wszelkich zgłoszeń serwisowych dokonywanych przez Zamawiającego w toku realizacji 
zamówienia. Rejestr ten musi być dostępny w  przeznaczonym do tego celu portalu 
intranetowym zawierającym dodatkowo aktualne wersje instalacyjne oprogramowania, 
instrukcje obsługi, procedury. Aktualizacje oprogramowania muszą być dostarczane zdalnie 
w sposób wymuszający ich zainstalowanie przy pierwszym uruchomieniu w dniu aplikacji. 
Szczegółowe warunki świadczenia usługi utrzymania systemu, w tym czas reakcji na zgłoszenia 
serwisowe zawiera projekt (wzór) umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 

4) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego - w uzgodnionym przez Strony terminie - przed 
wdrożeniem systemu teleinformatycznego oraz każdorazowo po wprowadzeniu istotnych zmian 
w jego funkcjonowaniu, szkolenia pracowników (operatorów i administratorów) Zamawiającego 
w zakresie pełnej funkcjonalności dostarczanego systemu teleinformatycznego, jego instalacji, 
konfiguracji – odpowiednio wg potrzeb oraz kompetencji użytkowników; 

5) zapewnienie usługi sieciowej do dostępu do systemu teleinformatycznego SI KIEROWCA oraz do 
integracji STW z SI Kierowca wraz z umożliwieniem pełnej elektronicznej obsługi PKK w siedzibie 
Zamawiającego w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji (ponieważ Zamawiający nie ma 
wiedzy na temat integracji STW z systemem teleinformatycznym opisanym w art. 16a ustawy 
o kierujących pojazdami – tę wiedzę posiada właściciel tj. PWPW S.A.). Usługa sieciowa winna 
zapewnić Zamawiającemu: 

• korzystanie z usługi udostępniania plików,  
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• korzystanie z usługi pulpitu zdalnego pomiędzy stacjami roboczymi,  

• pobieranie oprogramowania antywirusowego,  

• automatyczną aktualizację systemów operacyjnych; 

6) zapewnienie możliwości korzystania przez Zamawiającego z  bazy pytań w systemie 
teleinformatycznym, w zakresie dotyczącym przeprowadzania części teoretycznej egzaminu 
państwowego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w sposób gwarantujący 
automatycznie wykluczenie z egzaminów wycofanych pytań oraz automatyczne dodanie do 
egzaminów nowo zatwierdzonych pytań; 

7) utrzymanie zintegrowanej platformy internetowej rezerwacji egzaminów i płatności; 

8) dostawę urządzeń przeznaczonych do realizacji bezpiecznego logowania do STW - czytniki i karty 
kryptograficzne w odpowiednich ilościach zapewniających prawidłową realizację zadań 
Zamawiającego; 

9) udzielenie licencji na oprogramowanie stanowiące element systemu teleinformatycznego. 

2.5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

• 48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

• 72263000-6  Usługi wdrażania oprogramowania 

• 72265000-0  Usługi konfiguracji oprogramowania 

 

Rozdział 3 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1.Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy licząc od dnia 4 listopada 2019 roku.  

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia podstawowych funkcjonalności w terminie do 
04.11.2019 r. - pobierania i aktualizowania elektronicznego profilu kandydata PKK w systemie 

dostawcy obsługującego PKK (tj. SI KIEROWCA) oraz po uruchomieniu CEPIK 2.0.  

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - 
Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 

4.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

4.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące: 

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

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

4.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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4.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

4.3.1. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunków na 
spełnianie wymagań udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp 
i w niniejszym rozdziale pkt. 4.2.1; Wykonawca potwierdza ich spełnianie poprzez złożenie 
oświadczenia (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ). 

4.3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4.3.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 13-22 oraz w ust. 5 pkt. 1. 

4.3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4.3.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

4.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę podlegającego wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 24 ust.1 pkt 13 
– 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

3) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 t.j.), złożyli 
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 5  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
w POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4.2.1. SIWZ 
zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 
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5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu – poza 
oświadczeniem (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) - zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

5.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

5.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4. SIWZ, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 5.5. SIWZ stosuje się. 

5.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 
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5.8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 
i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

5.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. 5.2. ppkt 1)-2) SIWZ. 

 

Rozdział 6  
ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY. 

 

6.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 
4 i 5 do SIWZ. 

6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w pkt 6.1. SIWZ. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

6.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 

6.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

6.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.7. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 



WORD/OR/382/15-3/2019 

 
 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty.  

6.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, które znajdują się 
w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

6.10. Dokumenty wykonawca przedkłada w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, przy czym wszelkie oświadczenia 
wykonawcy, jak również pełnomocnictwa muszą zostać złożone w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
sporządzonym przez wykonawcę. 

6.12. W sprawach dotyczących rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, nieunormowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 
dokumenty te mogą być składane. 

6.13. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

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

 

Rozdział 7  
INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW 
 

7.1. Zgodnie z wyborem zamawiającego w niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 t.j. z późn. zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ). 

7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  

7.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Piotr Wysocki w sprawach proceduralnych - nr tel. 76 86 60 251 wew. 105; 

Krzysztof Gruszka w sprawach merytorycznych - nr tel. 76 86 60 251 wew. 217 

7.4. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.word-legnica.pl w zakładce Przetargi. 
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Na tej stronie zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień 
publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 

 

Rozdział 8  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

8.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 

8.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 
6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

8.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, 
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

8.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

8.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

8.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 37 150015041215000116120000. Kopię polecenia 
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

8.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

8.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 
pkt. 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

8.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 
a kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota 
wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 
a kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa 
w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że 
wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Legnica” oznaczenie sprawy: WORD/OR/382/15-
1/2019 
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Rozdział 9  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 9.2., nie powoduje utraty wadium. 

9.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, 
o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział 10 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
oferty w formie elektronicznej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.4. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

10.5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

10.6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

10.7. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny, wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte 
i ponumerowane. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były 
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

10.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.9. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 
zawierać adres Wykonawcy oraz oznaczenie: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawa systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica”. Oznaczenie sprawy: WORD/OR/382/15-1/2019  Nie otwierać przed upływem 

terminu otwarcia ofert. 

 

10.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, winno być przygotowane, 
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 10.9, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego 
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

10.11. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 t.j.). Wykonawca powinien złożyć niniejsze informacje 
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zastrzeżenie 
wraz z wykazaniem iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (wyjaśnieniem 
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podstaw zastrzeżenia) może nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

10.12. Pakiet z ofertą o którym mowa w pkt. 10.9. powinien zawierać: 

a) formularz „Oferty” (wzór formularza określony został w załączniku nr 3 do SIWZ). Zamawiający 
informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi 
zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty; 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 – 6.3 SIWZ (załączniki nr 4 i 5 do SIWZ); 

c) oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym 
ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost 
z dokumentu rejestrowego lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia; 

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium: jeżeli wadium wniesiono w formie pieniężnej - 
potwierdzenie przelewu, jeżeli wadium wniesiono w innej formie przewidzianej przez ustawę – 
oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia. 

10.13. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:  

a) Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, 
uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, oraz ustawy 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) zawartych 
w ofercie oraz w załącznikach do niej; 

b)  Zamawiający jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu względem osób 
fizycznych, od których dane osobowe będzie pozyskiwał, w szczególności :  

-  wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

-  wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie),  

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,  

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

c) Zamawiający jako administrator danych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
(WORD) w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Bydgoska 30C; 

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@word-legnica.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
przeprowadzenia niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub 
inne przepisy prawa; 

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

• podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych jest obligatoryjne – konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

✓ prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO), 

✓  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO), 
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✓  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), 

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

• nie przysługuje Pani/Panu: 

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

✓  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

✓  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

 

Rozdział 11 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

 

11.1. Ofertę należy złożyć do dnia 09.10.2019 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, 59-220 Legnica,            
ul. Bydgoska 30C, sekretariat WORD, pokój 101. 

11.2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, zostanie ona niezwłocznie zwrócona bez 
otwierania. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2019 r. o godz. 1210 w siedzibie Zamawiającego w Legnicy, przy ul. 
Bydgoskiej 30C, w sali 111. 

11.4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą 
w pierwszej kolejności.  

11.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

11.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

11.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach jeżeli stanowiły one kryterium oceny ofert. 

Rozdział 12 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

12.1. Ryczałtowy sposób obliczenia ceny prezentuje formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

12.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 
grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. 

12.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

12.4. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

12.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12.6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty 
zostały poprawione. 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a91u3%28a%29:nr=2&full=1
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12.7. Oferta zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 
87 ust 2 pkt 2, lub błędy w obliczeniu ceny, zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 6 
Pzp). 

 

Rozdział 13 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów 

„Funkcjonalności”.  

13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

A. Kryterium „Cena” w PLN: 

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:  

A = (Cmin / C) x 60 pkt  

gdzie: 

A - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty, 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną, 

C - cena w ofercie ocenianej. 

B. Kryterium „Funkcjonalności – znaczenie kryterium – 40% (40 pkt), z tego: 

a) funkcjonalność - zintegrowana platforma rezerwacji egzaminów i płatności: 

• dostępność w dniu wdrożenia lub do 14 dni od tego dnia – 20 pkt 

• dostępność nie później niż 30 dnia od wdrożenia – 10 pkt 

b) funkcjonalność – obsługa skarg (reklamacji) na przebieg egzaminów: 

• dostępność w dniu wdrożenia lub do 14 dni od tego dnia – 20 pkt 

• dostępność nie później niż 30 dnia od wdrożenia – 10 pkt. 

13.3. Wykonawca w formularzu ofertowym zaznacza termin w jakim zobowiązuje się zrealizować w/w (w pkt 
13.2.B) funkcjonalności. Nie podanie w formularzu żadnego terminu wdrożenia przedmiotowych 
funkcjonalności będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. 

13.4. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. 

13.5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. 

13.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej 
ofertach. 

13.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu 
o podane kryteria wyboru – uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów 
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = A + B  

gdzie: 

P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie  

A– liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”  

B– liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Funkcjonalności”  

13.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 
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Rozdział 14 
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

14 .1 .W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem – w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego - umowy 
składa: 

c) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

d) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

e) szczegółowe załączniki, o których mowa w § 15 ust. 7 projektu umowy.  

14.2 .  Zamawiający, po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

d) unieważnieniu postępowania  

 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
w pkt 14.2 lit. a) i d) SIWZ, na stronie internetowej. 

14.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą faksową lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną ( Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ), albo 10 dni – jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w formie 
pisemnej.  

14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w pkt 14.4 SIWZ, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

14.6. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział 15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 16 
UMOWA w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w sytuacji zaistnienia obiektywnych, 
niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy, zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz zmian, które będą 
korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. 

16.3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: 

a) ograniczenie/zwiększenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa lub 
SIWZ; 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;  

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 
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d) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

16.4. Zamawiający może odstąpić od umowy po wystąpieniu przesłanek i w terminie określonym w art. 145 ust. 
1 Pzp. 

Rozdział 17 
PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG 

 

17.1. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

17.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

17.6. W sprawach nie uregulowanych w powyższych pkt 17.1 do 17.5 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp oraz: 

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr z 2018 r. poz.1092 z późn. zm.); 

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości oraz 
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972 t.j.). 

 

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy 

Radosław Gesella   24.09.2019 r. 

 

Załączniki do SIWZ: 

1) Załącznik nr 1: Wykaz infrastruktury technicznej Zamawiającego. 

2) Załącznik nr 2: Minimalne wymagania oprogramowania STW 

3) Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty.  

4) Załącznik nr 4: Wzory oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

5) Załącznik nr 5: Wzory oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 

6) Załącznik nr 6: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). 

7) Załącznik nr 7: Projekt (wzór) umowy. 
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         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

WYKAZ 

 infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego 

WORD LEGNICA 

ZESTAWY KOMPUTEROWE - 19 szt. 

Nazwa komponentu Parametry techniczne 

Model HP 6000 pro MT 

Procesor Intel® E5300 2,6G 

Pamięć operacyjna 2 GB 

Dysk twardy 320 GB  

Grafika Zintegrowana : Intel Q45/Q43 Express. 

System operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL  

Dodatkowe informacje Monitor 19”, rozdzielczość natywna 1280 x 1024. 

Serwer - 1 szt.:  

Nazwa komponentu Parametry techniczne 

serwer IBM System x3200 M3 

Intel Xeon X3430 2,8 GHz, 4 rdzenie/8 wątków 

12 GB pamięci RDIMM,  

SSD[RAID-1] dla systemu operacyjnego hosta,  
2 x Zasilacze redundantne. 

Microsoft Windows Server 2013  
Microsoft SQL Server 2012 

Zasilanie awaryjne Centralny agregat prądotwórczy (tryb automatyczny).  

Kopia bezpieczeństwa dla STW SYNOLOGY DS-1511+ 

30 TB [RAID-6] 

Sieć WAN Router: HP A-MSR20-20  

Sieć LAN Switch: HP Switch 100/1000 48-portów 

 

 

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBINIE 

ZESTAWY KOMPUTEROWE - 11 szt. 

Nazwa komponentu Parametry techniczne 

Model HP 6000 pro MT 

Procesor Intel® E5300 2,6G 

Pamięć operacyjna 2 GB 

Dysk twardy 320 GB  

Grafika Zintegrowana : Intel Q45/Q43 Express. 

System operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL  

Dodatkowe informacje Monitor 19”, rozdzielczość natywna 1280 x 1024. 

Sieć LAN Switch: HP Switch 100/1000 48-portów 

 

W toku realizacji Umowy parametry infrastruktury sprzętowo, stanowiącej środowisko produkcyjne 
Zamawiającego, mogą ulec zmianie. 
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  Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Minimalne 

wymagania oprogramowania STW 

 

1. W zakresie realizacji egzaminu teoretycznego: 

1) możliwość losowania zestawu pytań egzaminacyjnych dla kandydatów z bazy pytań egzaminacyjnych 
zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. transportu z zastosowaniem algorytmu losowania 
umożliwiającego przypisanie wag dla poszczególnych pytań w następujących wersjach językowych:  

a) polskiej;  

b) niemieckiej;  

c) angielskiej;  

d) języka migowego – kategoria B;  

2) możliwość sporządzenia wydruku listy osób zakwalifikowanych na egzamin;  

3) możliwość bieżącego nadzoru nad postępem przebiegu egzaminu z poziomu aplikacji dedykowanej 
egzaminatorowi prowadzącemu egzamin teoretyczny;  

4) realizacja egzaminu teoretycznego na stanowisku egzaminacyjnym w oparciu o kryteria:  

a) możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne zgodnie z odpowiednimi 
przepisami,  

b) pytania graficznie ilustrowane,  

c)  limitowany czas egzaminu,  

d)  prezentacja wyniku egzaminu,  

e) możliwość obejrzenia na wniosek osoby egzaminowanej przy negatywnym wyniku, 
prezentacji błędnie udzielonych odpowiedzi;  

f) możliwość obsługi egzaminu na ekranie dotykowym lub przy użyciu urządzenia wskazującego. 

5) możliwość podjęcia indywidualnych decyzji na stanowisku egzaminatora co do egzaminu (np. osoba 
nieobecna, egzamin przerwany z wynikiem negatywnym) z przypisaniem uwagi odnośnie do podjętej 
decyzji (katalog przyczyn przerwania lub odmowy);  

6) możliwość na stanowisku egzaminatora wygenerowania wydruku przebiegu egzaminu i udzielonych 
odpowiedzi;  

7) możliwość weryfikacji odpowiedzi na pytania na stanowisku egzaminatora;  

8) rejestracja w systemie decyzji o wyniku egzaminu po jego podpisaniu przez egzaminatora oraz 
aktualizacja o ten wynik elektronicznego profilu kandydata na kierowcę (PKK). 

 

2. W zakresie losowania i rozliczania egzaminu praktycznego: 

1) możliwość losowego przydziału osoby egzaminowanej przez egzaminatora uwzględniająca: 

• wykluczenie dla egzaminatora osób zakwalifikowanych powiązanych z egzaminatorem na 
podstawie numeru ośrodka szkolenia, numeru instruktora, numeru wykładowcy lub 
konkretnej osoby, 

• dostępność pojazdu egzaminacyjnego lub zestawu pojazdów Zamawiającego stosownej 
kategorii, 

• dostępność pojazdu egzaminacyjnego lub zestawu pojazdów ośrodka szkolenia kierowców 
stosownej kategorii identyfikowanego przez numer rejestracyjny pojazdu, 

• dostępność placu manewrowego poprzez kojarzenie grup egzaminacyjnych, pojazdów 
egzaminacyjnych, grup egzaminatorów z takim samym łącznikiem grupującym, 

• czas pracy i tryb pracy określony w prowadzonym harmonogramie;  

2) możliwość sporządzania wydruku listy osób zakwalifikowanych na egzamin;  

3) możliwość wprowadzenia przez egzaminatora wyniku przeprowadzonego egzaminu praktycznego 
w systemie wraz z wyborem przyczyny przerwania egzaminu, odmowy jego przeprowadzenia oraz 
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innego powodu uzyskania oceny negatywnej lub X oraz aktualizacja o ten wynik elektronicznego 
profilu kandydata (PKK);  

4) ewidencja przeprowadzonych przez egzaminatora egzaminów zarówno teoretycznych, jak 
i praktycznych z możliwością korekty wyniku;  

5) możliwość zawieszenia/odwieszenia kandydata wylosowanego, który nie stawił się na egzamin - 
rozliczenie egzaminu powinno odbyć się tego samego dnia, a zawieszenie wylosowanego kandydata 
powinno umożliwić wylosowanie kolejnego kandydata;  

6) możliwość wyboru/zmiany pojazdu egzaminacyjnego przez egzaminatora, na którym zostanie/został 
przeprowadzony egzamin;  

7) możliwość obsługi egzaminu na ekranie dotykowym lub przy użyciu urządzenia wskazującego. 

 

3. Przy realizacji zapisów kandydatów na egzaminy: 

1) możliwość zapisu na egzamin bezpośrednio w WORD;  

2) możliwość rejestracji kandydata poprzez pobranie danych z elektronicznego profilu kandydata (PKK) 
po wpisaniu jego identyfikatora i numeru PESEL;  

3) możliwość zapisu kandydata na egzamin teoretyczny i/lub praktyczny dla wybranej kategorii prawa 
jazdy, rezygnacja z wybranego terminu, przy uwzględnieniu salda księgowego kandydata oraz wydruk 
zaświadczenia;  

4) możliwość jednoczesnego zapisania kandydata na egzamin w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa 
jazdy;  

5) możliwość zapisania kandydata na egzamin z rezerwacji złożonej w zintegrowanej platformie usług 
i płatności;  

6) możliwość wykonania operacji finansowych w formie : przelew, karta, terminal; forma terminal 
powinna być połączona z urządzeniami służącymi do płatności kartami płatniczymi związanym 
z jednym lub kilkoma stanowiskami;  

7) możliwość generowania raportu opłat zarejestrowanych przez użytkownika;  

8) możliwość wykonania wysyłki dokumentów kandydata do starostwa, do innego wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego, w tym wysyłki indywidualnej;  

9) możliwość rejestracji i prezentacji zdarzeń związanych z aktywnością wywołaną przez operatorów lub 
obsługą rezerwacji zgłoszonych w zintegrowanej platformie usług i płatności (np. rezerwacja on-line).  

10) możliwość współpracy z terminalami płatniczymi działającymi w ramach zintegrowanej platformy usług 
i płatności  

 

4. W zakresie planowania i zarządzania egzaminami oraz infrastrukturą: 

1) możliwość tworzenia harmonogramu egzaminów teoretycznych i praktycznych na wszystkie kategorie 
prawa jazdy i pozwolenie, planowanie egzaminów, harmonogram pracy egzaminatorów; dokumenty 
będą w postaci elektronicznej możliwością składania wymaganych podpisów elektronicznych;  

2) możliwość zarządzania salami egzaminacyjnymi, stanowiskami egzaminacyjnymi i pojazdami 
egzaminacyjnymi wraz z możliwą zmianą stanu dostępności pojazdu;  

3) możliwość zdefiniowania, które kategorie egzaminów podlegają losowaniu (jeden kandydat na 
losowanie), które nie podlegają losowaniu (tzn. takie, którym egzaminator jest przypisany do całej 
grupy egzaminacyjnej);  

4) możliwość tworzenia i modyfikowania ramówki egzaminów;  

5) możliwość zarządzania grafikiem pracy egzaminatorów;  

6) możliwość zarządzania pracą egzaminatorów, w tym wprowadzanie zmian, przerw, zawieszenie pracy;  

7) możliwość zatwierdzania planu egzaminów przez dyrektora WORD lub inną osobę upoważnioną;  

8) możliwość archiwizacji protokołów w wersji elektronicznej oraz wykonania wydruku w określonym 
przedziale czasowym  

9) możliwość sporządzania raportów związanych z analizą czasu pracy egzaminatorów;  

10) możliwość zarządzania użytkownikami systemu : egzaminatorami, koordynatorami, operatorami itp. 
oraz ich uprawnieniami;  
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11) możliwość monitorowania bieżącej realizacji planu egzaminów tzn. informacja na temat liczby 
egzaminów przydzielonych, rozpoczętych, oczekujących i zakończonych;  

12) możliwość sporządzenia raportu o wstrzymaniu przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie 
danej kategorii prawa jazdy w zakreślonym czasie lub do odwołania;  

13) możliwość generowania podglądu oraz wydruku protokołu egzaminacyjnego po rozliczeniu ostatniego 
egzaminu w danym dniu;  

14) możliwość generowania podglądu oraz wydruku planu egzaminów;  

15) możliwość zarejestrowania wykluczeń dla egzaminatora osób zakwalifikowanych powiązanych 
z egzaminatorem na podstawie numeru ośrodka szkolenia, numeru instruktora, numeru wykładowcy 
lub konkretnej osoby;  

16) możliwość zastosowania ograniczenia przeprowadzania egzaminu państwowego dla osób, o których 
mowa w art. 57 ustawy o kierujących pojazdami. 

 

5. Z zakresu raportowania, statystyki, analiz: 

1) możliwość generowania raportów poprzez określenie przez użytkownika wybranych warunków 
i kryteriów;  

2) możliwość tworzenia zestawień dot. statystyki zdawalności w WORD w Legnicy w kontekście ośrodków 
szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów, statystyki przeprowadzanych egzaminów, 
statystyki egzaminowanych osób, raporty finansowe, raporty ilościowe i procentowe 
przeprowadzonych egzaminów, wykazy planowanych egzaminów;  

3) możliwość drukowania w/w raportów, statystyk i eksportowania w formatach xls, PDF;  

 

6. Aplikacja dla dyrektora WORD (kierownictwa): 

1) możliwość unieważniania egzaminów;  

2) możliwość analizowania zdarzeń wynikających z aktywności użytkowników w systemie 
teleinformatycznym np. wprowadzenie zapisu na egzamin, wyniku, zmiana danych osobowych 
z podaniem zakresu zmiany itp.;  

3) możliwość wyszukania i podglądu protokołu egzaminacyjnego oraz planu za dowolny dzień;  

4) możliwość podpisania, podglądu i wydruku planu dnia, protokołu egzaminacyjnego;  

5) możliwość prezentacji informacji o użytkownikach, którzy podpisali lub zatwierdzili plan dnia 
i protokół. 

 

7. W zakresie finansowej obsługi systemu: 

1) możliwość generowania raportów i zestawień finansowych;  

2) możliwość weryfikacji w siedzibie WORD wpłat rejestrowych przez operatorów;  

3) możliwość wyszukiwania operacji finansowych związanych z konkretnym kandydatem;  

4) możliwość sumowania wpłat zarejestrowanych przez danego użytkownika dla dnia, miesiąca, innego 
okresu;  

5) możliwość w siedzibie WORD rozliczania tj. potwierdzania operacji zarejestrowanych jako dokonanych 
przelewem z operacjami wprowadzonymi ręcznie lub dzięki importowi do systemu z wyciągu 
bankowego Zamawiającego  

6) możliwość rozliczanie raportów z płatności otrzymywanych z internetowego portalu rezerwacji 
egzaminów i dokonywania płatności.  

 

8. W zakresie zintegrowanej internetowej platformy usług i płatności: 

1) możliwość dokonywania przez klientów Zamawiającego rezerwacji on-line terminów egzaminów 
państwowych;  

2) możliwość wnoszenia opłaty za egzamin w formie elektronicznej; 

 

9. W zakresie reklamacji (skarg, zarzutów) na przebieg egzaminów: 
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1) możliwość dodawania i edycji spraw związanych z przebiegiem egzaminów państwowych 
obejmujących takie informacje, jak :  

•  rodzaj sprawy np. kontrola wewnętrzna, wniosek egzaminatora, reklamacja pisemna,  

•  data, godzina egzaminu, kategoria prawa jazdy,  

•  wynik egzaminu,  

•  numer rejestracyjny pojazdu, na którym odbywał się egzamin praktyczny,  

•  przyczyna przerwania bądź odmowy przeprowadzenia egzaminu,  

•  dostępność nagrania z przebiegu egzaminu,  

•  planowany termin spotkania z osobą wnioskującą;  

2) możliwość nadawania sprawom statusu typu : zarejestrowana, w toku wyjaśniania, zakończona - wynik 
unieważniony;  

3) możliwość prezentowania zdarzeń związanych ze zmianą statusu lub edycji sprawy. 

  

10. Prezentator – możliwość prezentowania na ekranie zewnętrznym informacji o osobach wylosowanych do 
odbycia egzaminu typu: godzina wylosowania, identyfikator osoby, zakres, kategoria egzaminu - 
z zachowaniem przepisów wynikających z RODO. 

 

Oprogramowanie STW do podpisywania i akceptacji dokumentów elektronicznych oraz aktualizacji 
elektronicznego profilu PKK musi obsługiwać podpisy elektroniczne wymagane obowiązującymi przepisami 
tj. podpis bezpieczny, podpis kwalifikowany, podpis osobisty w zależności od rodzaju dokumentów.  
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         Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca/y: 

……………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

OFERTA 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica 
na: „Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Legnica”: 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia – w zakresie określonym w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia za łączną cenę brutto:………………………………….... zł, (słownie 
złotych:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………) 

 zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

Wyszczególnienie 

Cena ryczałtowa 
netto 

miesięcznie w zł 

Ilość 
miesięcy 

Wartość netto 

w zł 

 

Kwota VAT (stawka 
VAT x 

wartość netto) w zł 

 

Wartość brutto 
(wartość netto + kwota 

VAT) w zł 

 

Dostawa, wdrożenia, 
instalacja, konfiguracja 
i utrzymanie systemu 
teleinformatycznego dla 
lokalizacji w Legnicy 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

Dostawa, wdrożenia, 
instalacja, konfiguracja 
i utrzymanie systemu 
teleinformatycznego dla 
lokalizacji w Lubinie 

 

48 

   

Dostawa, wdrożenia, 
instalacja, konfiguracja 
i utrzymanie systemu 
teleinformatycznego dla 
lokalizacji w Lubaniu 

 

48 

   

Razem    

 

2. Oświadczamy, że w ramach oferowanego systemu teleinformatycznego zostaną dostarczone w pełni 
działające funkcjonalności systemu, w tym: 

 

 

Lp. 

 

Funkcjonalności 

Dostępność w dniu 
wdrożenia lub do 14 dnia 
od dnia wdrożenia 

Dostępność nie później 
niż 30 dni od dnia 
wdrożenia 

1. Zintegrowana internetowa platforma usług 
i płatności …………* ……….* 

2. Obsługa reklamacji na przebieg egzaminów …………* ………..* 
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*wpisać TAK lub NIE – uwaga: niewypełnienie tych rubryk (niewpisanie odpowiednio TAK lub NIE) 
spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Oświadczamy, że w podanych cenach ryczałtowych oraz cenie oferty brutto zostały uwzględnione 
wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że zawarty w SWIZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy samodzielnie* realizację następujących elementów zamówienia 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: (podać nazwy podwykonawców i zakres powierzonego 

zamówienia)…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 

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

8. Informujemy, że dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od .....… do .....… stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
takie nie mogą być ogólnie udostępniane – w załączeniu wyjaśnienie podstaw zastrzeżenia, że 
przedmiotowe informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

(W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa – może je usunąć lub wykreślić). 

10. Oświadczamy, ze jako Wykonawca: 

• jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

• nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

11. Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Złącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Oświadczenie/a w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

2) Oświadczenie/a dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

3) Dowód wniesienia wadium 

4) ….. 

5) …… 

6) …… 

7) …… 

 

…………….…………………….………., dnia ……………2019 r.  

(miejscowość) 

 

 

 

       …………………………………………………. 

(podpis) 

*zaznaczyć właściwe 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Legnicy 
ul. Bydgoska 30C 
 59-220 Legnica 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu 
teleinformatycznego dla WORD Legnica” oznaczenie sprawy: WORD/OR/382/15-1/2019 prowadzonego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 4 pkt 4.2 i 4.3 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja III pkt III.1.  

 

…………….………………………….. dnia …….……….2019 r.  

(miejscowość) 

                   ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 4 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu – 
sekcja III pkt III.1., 

 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

…………….……………………..…………, dnia ……………2019 r.  

(miejscowość) 

                    ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 

 

 

……………………….…….……………, dnia ……………….2019 r.  

(miejscowość) 

                 ………………………………………… 

(podpis) 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Legnicy 
ul. Bydgoska 30C 
 59-220 Legnica 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA z POSTĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu 
teleinformatycznego dla WORD Legnica” oznaczenie sprawy: WORD/OR/382/15-1/2019 prowadzonego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust 
5 pkt 1ustawy Pzp. 

 

 

…………….………………………, dnia ………….……2019 r.  

(miejscowość) 

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

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………..………………………………………..……….. 

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

 

………………...…….………., dnia …………….……2019 r.  

(miejscowość) 

           ……………………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

…………………………………. …………………………………................................................................................................. ................ nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……………………, dnia ……….………2019 r.  

(miejscowość) 

   

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

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……………., dnia ……………2019 r.  

(miejscowość) 

 

 

 

       …………………………………………………. 

(podpis) 
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         Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU W CIĄGU 3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Legnicy 
ul. Bydgoska 30C 
59-220 Legnica  

 

Wykonawca: 

……………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu 
teleinformatycznego dla WORD Legnica oznaczenie sprawy: WORD/OR/382/15-1/2019 prowadzonego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert: 

 

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP * 

 

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP * - odrębną ofertę 
w niniejszym postępowaniu złożył/li następujący wykonawca/cy:  

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

(pełna nazwa/firma) 

z którym/mi należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 t.j.). 

W załączeniu – dowody, że powiązania z innym/i wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

…………….…………..…., dnia ………….2019 r.  

(miejscowość) 

       ………………………………………………….. 

(podpis) 

*Odpowiednie zaznaczyć 
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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Projekt umowy 

 

UMOWA Nr ……………………………… 

zawarta w _____________ dnia _______________________ 2019 roku pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Legnicy, ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica, NIP: 691-19-91-671, REGON 390620051, który 
reprezentuje Radosław Gesella – Dyrektor, zwanym dalej  „Zamawiającym” lub „WORD” 

a 

……………………………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. ………………….., ………….. …………….., zarejestrowaną 
w centralnej ewidencji*/Krajowym Rejestrze Sądowym* pod numerem KRS:………………., NIP: ………………., REGON 
……………….. reprezentowaną przez …………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm. o następującej 
treści: 

 

§ 1. 

DEFINICJE 

Na potrzeby Umowy Strony zgodnie ustalają następujące definicje: 

1) Aplikacja WORD – oprogramowanie użytkowe (aplikacja), wykonane przez Wykonawcę, stanowiące 
podstawę do działania Systemu Teleinformatycznego Wykonawcy (dalej STW lub system) 
i zapewniające realizację zadań ustawowych przez Zamawiającego w świetle obowiązujących 
przepisów prawa, zgodnie ze specyfikacją funkcjonalną określoną Instrukcji Użytkownika. 

2) Baza Pytań - katalog pytań egzaminacyjnych spełniających wymagania określone w art. 51 ust. 2a pkt 2 
Ustawy OKP, przy użyciu których Zamawiający przeprowadza część teoretyczną egzaminu 
państwowego z wykorzystaniem STW w wersjach językowych polskiej, niemieckiej, angielskiej 
i migowej, przy czym wersja w języku migowym dotyczy wyłącznie prawa jazdy kat. B. 

3) Dokumentacja – dokumenty wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Dzień odbioru – dzień podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

5) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w godzinach roboczych od 7.00 do 22.00, w soboty od 7.00 
do 15.00. 

6) Infrastruktura Sprzętowa - serwery, komputery, i inne urządzenia komputerowe niezbędne do 
prawidłowego działania STW, spełniające wymagania techniczne i jakościowe określone w Załączniku 
nr 4 do Umowy, zapewniane i serwisowane przez Zamawiającego. 

7) Informacje chronione – informacje prawnie chronione, w szczególności dane osobowe przetwarzane 
przez WORD oraz informacje związane z ochroną tych danych, informacje na temat budowy 
i zabezpieczeń obiektów Zamawiającego, budowy i zabezpieczeń systemów teleinformatycznych 
WORD, inne informacje, które zostały oznaczone przez Stronę jako informacje chronione, a także 
informacje mające być zachowane w poufności. 

8) Instrukcja Użytkownika - dokument stanowiący opis działania Aplikacji WORD w zakresie 
funkcjonalności dostępnych dla użytkowników końcowych Aplikacji w formie pisemnej dostarczana 
Zamawiającemu w jednym egzemplarzu i w formie elektronicznej, zapisane w postaci pliku 
w formacie dokumentu PDF. 

9) Lokalizacja WORD – siedziba WORD lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

10) Personel – osoba lub osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub 
osoby prawne zatrudnione przez Stronę na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego 
w charakterze pracownika, zleceniobiorcy lub podwykonawcy związku z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

11) Profil kandydata na kierowcę (PKK) – zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą 
się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami 
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utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany we właściwym systemie 
teleinformatycznym. 

12) Rozporządzenie w/s egzaminowania – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 
roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów 
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206). 

13) SI KIEROWCA – system teleinformatyczny w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 
roku poz. 700 t.j. z późn. zm.) współpracujący z systemem teleinformatycznym ewidencji kierowców, 
z wykorzystaniem którego organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykonuje czynności związane 
z wydawaniem praw jazdy lub pozwoleń, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa 
zamówienia na wykonanie praw jazdy tj. system teleinformatyczny, określony w art. 16a Ustawy OKP. 

14) STW (System) - rozwiązanie składające się z Infrastruktury Sprzętowej, Usługi Sieciowej, Aplikacji 
WORD, Zintegrowanej internetowej platformy usług i płatności stanowiące łącznie system 
teleinformatyczny, umożliwiający obsługę oraz przeprowadzenie egzaminu państwowego 
z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, dostarczany w ramach zawartych 
z Zamawiającym umów i niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

15) Usługa Rozwoju Systemu – usługa polegająca na bieżącym aktualizowaniu STW i dostosowywaniu go 
do zmian przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Polski poprzez należyte zabezpieczenie 
integracji STW ze wszystkimi systemami wymaganymi do wymiany Profili Kandydatów na Kierowców 
(PKK) i innych informacji, wg stanu wymaganego przepisami obowiązującymi w okresie związania 
umową, niezależnie od zachodzących w tym okresie zmian w zakresie sposobu funkcjonowania ww. 
systemów oraz zmian ich dostawców i/lub dysponentów. 

16) Ustawa PORD – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1990 t.j. z późn. zm. 

17) Ustawa OKP – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 t.j. 
z późn. zm.). 

18) Usługa Sieciowa - usługa zapewniana przez Wykonawcę zgodnie z Umową, niezbędna do 
prawidłowego działania STW i jego integracji z SI KIEROWCA oraz każdym innym systemem, który na 
podstawie odrębnych przepisów będzie obsługiwał Profile Kandydatów na Kierowców (PKK) w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy – w tym z systemem CEPiK 2.0; zapewniająca dedykowane 
i odseparowane od Internetu łącze telekomunikacyjne wraz z urządzeniami sieciowymi.  

19) Zintegrowana internetowa platforma usług i płatności – rozwiązanie informatyczne umożliwiające: 

a) dokonywanie przez klientów Zamawiającego rezerwacji on-line terminów egzaminów 
państwowych na prawo jazdy wraz z umożliwieniem dokonywania płatności za ww. egzaminy, 

b) dokonywanie płatności za pomocą terminali płatniczych w lokalizacji WORD oraz lokalizacji 
dodatkowej, 

c) kontrolę rozliczeń płatności za egzaminy rezerwowane on-line oraz płatności dokonywanych przy 
użyciu terminali płatniczych poprzez udostępnienie w formie elektronicznej odpowiednich 
raportów z zapisów i dokonanych opłat. 

20) Zespół Przedstawicieli Stron (Zespół Programowy) – Zespół powołany przez Strony w celu 
przedstawiania i zatwierdzania bieżących aktualizacji STW, składający się z przedstawicieli 
Wykonawcy zatwierdzonych pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli WORD oraz 
przedstawicieli Zamawiającego.  

21) Lokalizacja dodatkowa – oddział terenowy lub delegatura położony w innym miejscu niż lokalizacja 
WORD. 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, wdrożenia, instalacji, konfiguracji 
i utrzymania w okresie obowiązywania niniejszej umowy STW stanowiącego system teleinformatyczny, 
w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy do siedziby WORD 
w Legnicy oraz do oddziału terenowego w Lubinie oraz do planowanego oddziału terenowego w Lubaniu. 
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System w pełni funkcjonalny umożliwi realizowanie przez Zamawiającego w sposób niezakłócony zadań 
publicznych polegających na obsłudze administracyjnej i przeprowadzaniu egzaminów państwowych 
teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy, w okresie obowiązywania umowy. 

2. W przypadku powstania oddziału terenowego w Lubaniu, Zamawiający z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem, poinformuje pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia procesów egzaminacyjnych w tym 
mieście.  

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości utworzenia oddziału terenowego w Lubaniu, 
Wykonawca nie będzie żądać, żadnych opłat za niezrealizowaną tę cześć zamówienia. 

4. W ramach Umowy Wykonawca: 

1) dostarczy Zamawiającemu Aplikacje WORD, umożliwiające obsługę oraz przeprowadzenie egzaminu 
państwowego przy użyciu Bazy Pytań, a także udzieli licencji na użytkowanie całości oprogramowania; 

2) przeprowadzi migrację danych z obecnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu do STW; 

3) zapewni Usługę Rozwoju Systemu; 

4) świadczy usługi utrzymaniowe dla Aplikacji WORD na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do 
Umowy; 

5) świadczy Usługę Sieciową na warunkach określonych w załączniku nr 6 do Umowy;  

6) zapewnia możliwość korzystania przez Zamawiającego i jego klientów, ze zintegrowanej internetowej 
platformy usług i płatności na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że STW spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach 
prawa, w szczególności wynikających z Ustawy OKP i Ustawy PORD oraz aktów wykonawczych do tych 
ustaw. 

6. Szczegółowy opis oprogramowania wraz ze specyfikacją funkcjonalną Aplikacji WORD zawiera załącznik nr 
1 do Umowy. 

7. W celu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
następujących usług: 

1) zapewniania Aplikacji WORD w postaci modułów, określonych w załączniku nr 1 do Umowy, 
o szczegółowych funkcjonalnościach, określonych w Instrukcjach Użytkownika; 

2) udzielenia WORD ograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z Aplikacji WORD na 
polach eksploatacji określonych w art.74 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 t.j.), o których mowa w § 9 niniejszej Umowy; 

3)  integracji STW z SI Kierowca oraz każdym innym systemem, który na podstawie odrębnych przepisów 
będzie obsługiwał Profile Kandydatów na Kierowców (PKK) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy 
– w tym z systemem CEPiK 2.0 i umożliwienie pełnej elektronicznej obsługi PKK w lokalizacji WORD, 
w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji; 

4) świadczenia usługi gwarancyjnej i utrzymaniowej dla Aplikacji WORD na zasadach określonych 
w załączniku nr 2 do Umowy; 

5) zapewnienie dostępu do Bazy Pytań i zapewnienia możliwości korzystania z niej w STW; 

6) zapewniania bezpieczeństwa elektronicznego przesyłania danych z zastosowaniem infrastruktury 
klucza publicznego PKI (czytniki, karty i certyfikaty), pod warunkiem przestrzegania przez 
Zamawiającego i osoby działające w imieniu Zamawiającego „Instrukcji Bezpieczeństwa STW”, 
określonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy; 

7) dostosowywania, w czasie obowiązywania Umowy, Aplikacji WORD do zmian  
w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących procesu przeprowadzenia egzaminu państwowego 
na prawo jazdy, mających wpływ na STW i realizowane przez niego funkcjonalności; 

8) zapewnienia Usługi Sieciowej zgodnie z zapisami Umowy; 

9) zapewnienia i udostępnienia Zamawiającemu i jego klientom, kompletnej funkcjonalności 
zintegrowanej internetowej platformy usług i płatności oraz niezbędnego do korzystania z niej 
oprogramowania i sprzętu; 

10)  udzielenia Zamawiającemu ograniczonej czasowo, niezbywalnej licencji na korzystanie z interfejsu 
użytkownika, służącego do prezentacji Bazy Pytań; 

11)  Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania w celu i zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

Wyłączenia 

Zobowiązania Wykonawcy nie obejmują: 

1) odpowiedzialności za treść danych otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego;  

2) odpowiedzialności za udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących 
Zamawiającego względem Wykonawcy osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów 
prawa oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług;  

3) usterek wynikających z użycia Systemu niezgodnie z instrukcją Wykonawcy lub usterek powstałych 
w wyniku wypadku losowego powodującego zniszczenie czy uszkodzenie oprogramowania lub sprzętu, 
na którym oprogramowanie było zainstalowane; 

4) usterek i awarii powstałych w wyniku ingerencji w sprzęt (np.: naprawy, usunięcia plomb i inne) 
dokonywanych przez osoby nieautoryzowane/nieupoważnione przez Wykonawcę; 

5) usterek i awarii powstałych w wyniku ingerencji w oprogramowanie Wykonawcy dokonywanych przez 
osoby nieautoryzowane/nieupoważnione przez Wykonawcę; 

6) usterek Systemu powstałych w wyniku działań administratora systemu lub użytkowników systemu (np. 
usunięcie plików, niedostateczne zabezpieczenie, instalacja oprogramowania kolidującego 
z oprogramowaniem Wykonawcy itp.) a nie poprzedzonych konsultacjami z Wykonawcą; 

7) usterek związanych z wadliwym działaniem sieci telekomunikacyjnej i informatycznej. 

 

§ 4. 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1.  Termin dostawy, wdrożenia i uruchomienia STW określonego w § 2 niniejszej Umowy, wraz z jego instalacją 
i konfiguracją, Strony ustalają do dnia 4 listopada 2019 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej i z wyłączeniem: 

a) okresu udzielonej licencji, która będzie udzielana na cały czas obowiązywania umowy. 

b) gwarancji, usługi rozwoju sieci a także czynności stałego utrzymywania przez Wykonawcę Systemu 
w pełnej funkcjonalności, realizowanych od dnia wdrożenia STW do końca okresu obowiązywania 
umowy. 

c) świadczenia usługi sieciowej w okresie od dnia wdrożenia STW do końca okresu obowiązywania 
umowy. 

2.  W razie nie zapewnienia przez Zamawiającego Infrastruktury Sprzętowej w terminie określonym w ust. 1, 
terminy rozpoczęcia realizacji Umowy ulegają przesunięciu odpowiednio do dnia udostępnienia przez 
Zamawiającego Infrastruktury Sprzętowej. 

 

§ 5. 

WYKONANIE UMOWY 

1.  Strony mogą posługiwać się podmiotami trzecimi przy wykonywaniu zobowiązań lub uprawnień 
wynikających z niniejszej Umowy. Za działania i zaniechania swoich podwykonawców powstałe w związku 
z realizacją Umowy, Strony odpowiadają jak za własne działania i zaniechania. 

2.  Świadczenie usługi gwarancyjnej i utrzymaniowej dla Aplikacji WORD na zasadach określonych 
w załącznikach nr 1 i 2 do Umowy, oraz świadczenie usługi sieciowej i usługi rozwoju sieci będzie 
realizowane przez Wykonawcę od dnia wdrożenia STW do końca okresu obowiązywania umowy. 

§ 6. 

WSPÓŁDZIAŁANIE i ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania oraz przekazywania sobie wszelkich niezbędnych danych w celu 
należytego i terminowego wykonania Umowy. 



WORD/OR/382/15-3/2019 

 
 

2. W celu zapewnienia zgodnego współdziałania oraz poprawnej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy, 
Strony wyznaczają Koordynatorów Umowy: 

Po stronie Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………. 

Po stronie WORD: 
       ……………………………………………………………………………, 
 
W przypadku zmiany Koordynatora wymagane jest przekazanie pisemnie informacji drugiej Stronie 
o zaistniałym fakcie. Zmiana osób nie wymaga aneksowania Umowy. 

WORD zobowiązuje się do dokonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego wobec 
pracowników WORD wskazanych do realizacji umowy. Obowiązek stanowi załącznik nr 11 do niniejszej 
umowy.  

3.  Wykonawca oświadcza, że osoby delegowane do wykonania Umowy posiadają fachową wiedzę oraz 
doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

4.  Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się w szczególności: 

1) wykonywać przedmiot Umowy z dołożeniem należytej staranności, wynikającej  
z profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zachowaniem odpowiednich standardów 
jakościowych; 

2) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie STW, zgodne z wymaganiami Umowy; 

3) zapewnić bezpieczeństwo elektronicznego przesyłania danych, pod warunkiem przestrzegania przez 
Zamawiającego i osoby działające w imieniu Zamawiającego „Instrukcji Bezpieczeństwa dla STW”; 

4) do dnia uruchomienia STW udostępnić „Instrukcję Użytkownika” i „Instrukcję Bezpieczeństwa STW”. 
Instrukcje te mogą podlegać nowelizacjom, w celu dostosowania ich do zmian w STW, podwyższenia 
poziomu bezpieczeństwa systemów i danych w nich przetwarzanych. Nowelizacje te nie wymagają 
zmian w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu treść ww. nowelizacji 
w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu i w formie elektronicznej, zapisane w postaci pliku 
w formacie dokumentu PDF, w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia nowelizacji. 

5) do dnia uruchomienia STW dostarczyć czytniki i karty z certyfikatami służące do realizacji bezpiecznego 
podpisu elektronicznego, o których mowa w załączniku nr 9 do Umowy, w ilościach wskazanych przez 
Zamawiającego; 

6) uzgadniać z Zamawiającym wszelkie bieżące prace podejmowane przez Wykonawcę i jego 
podwykonawców w Lokalizacji WORD oraz w Lokalizacjach Dodatkowych; 

7) wykonywać terminowo zobowiązania wynikające z Umowy; 

8) zapewnić w przypadku utworzenia nowej Lokalizacji Dodatkowej wdrożenie STW pod warunkiem 
zapewnienia przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej o parametrach określonych z załączniku 
nr 4 do Umowy. Termin uruchomienia nowotworzonej Lokalizacji Dodatkowej zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy. 

5.  Zamawiający w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności do: 

1) eksploatacji STW zgodnie z Instrukcją Użytkownika i Instrukcją Bezpieczeństwa STW oraz stosowania 
się do doraźnych procedur przekazywanych przez Wykonawcę, związanych z jego funkcjonowaniem; 

2) rejestrowania zgłoszeń dotyczących funkcjonalności STW w SerwisDesku z wykorzystaniem HelpDesku 
lub eHelpDesku oraz współpracy z Wykonawcą przy obsłudze zgłoszeń; 

3) zapewniania przedstawicielom Wykonawcy i upoważnionym przez niego osobom dostępu do 
pomieszczeń, w których znajduje się Infrastruktura Sprzętowa, Aplikacja WORD i do których 
dostarczona jest Usługa Sieciowa, w zakresie koniecznym do wykonania zobowiązań Wykonawcy, 
wynikających z Umowy, przy czym dostęp do pomieszczeń poza godzinami pracy Zamawiającego 
odbywać się będzie po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym i za jego zgodą; 

4) wyznaczenia pracowników do udziału w szkoleniach i pokrywania kosztów ich podróży służbowych 
związanych z obecnością na szkoleniu w siedzibie Wykonawcy; 

5) przestrzegania „Instrukcji Bezpieczeństwa dla STW”, stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy. „Instrukcja 
Bezpieczeństwa dla STW” może podlegać nowelizacjom, w celu dostosowania jej do zmian w STW, 
podwyższenia poziomu bezpieczeństwa systemów i danych w nich przetwarzanych bez konieczności 
aneksowania Umowy, o ile zmiany nie powodują zwiększenia obciążeń finansowych Zamawiającego; 
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6) wyznaczania i zgłaszania do Wykonawcy, na piśmie, zgodnie z „Instrukcją Bezpieczeństwa dla STW”, 
nowych pracowników działających w imieniu Zamawiającego, upoważnionych do pracy w STW oraz do 
zgłaszania odwołania upoważnień lub zmian dla już upoważnionych pracowników; 

7) niezwłocznego informowania Wykonawcy, na piśmie, o utracie kart z certyfikatami  
i ponoszenia kosztów ponownego zakupu karty, 

8) uzgodnienia z Wykonawcą sposobu i terminu udostępnienia Infrastruktury Sprzętowej oraz 
uruchomienia STW (dotyczy zmiany lokalizacji WORD oraz lokalizacji dodatkowej) oraz do pokrycia 
ewentualnych kosztów z tym związanych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3; 

9) w przypadku zakupu dodatkowej Infrastruktury Sprzętowej, Zamawiający zapewni dostosowanie 
takiego sprzętu do wymogów i parametrów nie gorszych niż określone w załączniku nr 4 do umowy. 
Prace niezbędne do podłączenia i uruchomienia takiego sprzętu w STW oraz sposób wykonania 
zostaną uzgodnione z Wykonawcą i wykonane na koszt Zamawiającego; 

10) zapewniania napraw i serwisu sprzętowego Infrastruktury Sprzętowej; 

11)  zapewniania konfiguracji i instalacji Aplikacji WORD na komputerach Zamawiającego oraz 
przełącznikach sieciowych zgodnie z Dokumentacją przekazaną przez Wykonawcę; 

12)  zapewniania prawidłowego działania sieci komputerowej LAN w WORD; 

13)  zapewniania zasilania elektrycznego z gwarantowanego źródła zasilania; 

14)  do pokrycia kosztów zakupu, uruchomienia i utrzymania niezbędnej do działania STW Infrastruktury 
sprzętowej w przypadku tworzenia nowej Lokalizacji WORD oraz do uzgodnienia z Wykonawcą prac 
związanych z uruchomieniem STW w tej lokalizacji. Uruchomienie Lokalizacji wymaga zachowania 
formy aneksu pod rygorem nieważności. 

6.  Zamawiający upoważni i zobowiązuje Wykonawcę do występowania do właściwych instytucji i podmiotów 
w celu realizacji zadań wynikających z Umowy, o ile będzie to niezbędne. w tym celu, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy upoważnienia każdorazowo w niezbędnym zakresie do którego wystąpi Wykonawca. 

7.  Zamawiający oświadcza, że nie dysponuje środowiskiem developerskim Systemu. Wykonawca zobowiązuje 
się do przeprowadzania wszelkich prac związanych z wykonaniem i testowaniem STW, a także zmianami 
i modyfikacjami w środowisku będącym własnością Wykonawcy. 

8.  W razie braku dostępu do pomieszczeń, Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy do chwili umożliwienia Wykonawcy lub jej podwykonawcom 
i upoważnionym osobom dostępu do infrastruktury sprzętowej, w uzgodnionym przez Strony terminie. 

9.  Zamawiający wyznacza kompetentną i decyzyjną osobę odpowiedzialną za podpisywanie protokołów 
odbioru, napraw, wizyt serwisowych i innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi:  
…………………………………………………………………………………………………………... 

10. W toku realizacji Umowy Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania informacji o wszelkich 
zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy i podejmą wszelkie 
niezbędne czynności mające na celu usunięcie lub zminimalizowanie tych zagrożeń, trudności lub przeszkód. 

11. Strony zobowiązują się do zachowania dobrych praktyk w utrzymaniu systemów informatycznych. 

12. Zamawiający niniejszym oświadcza że w ramach licencji udzielonych w ramach niniejszej Umowy będzie 
korzystał z Aplikacji WORD wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zadań publicznych ośrodków 
egzaminowania z wyłączeniem korzystania z licencji w celach komercyjnych. 

 

§ 7. 

SZKOLENIE 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do 
przeprowadzenia przed wdrożeniem STW szkolenia pracowników Zamawiającego z Aplikacji WORD 
(Użytkowników) w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie, a w przypadku braku 
uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do 
przeprowadzania szkoleń nowych pracowników oraz każdorazowo po zmianie przepisów i/lub 
wprowadzeniu istotnych zmian w funkcjonowaniu STW szkolenie pracowników Zamawiającego z Aplikacji 
WORD (Użytkowników) w siedzibie Wykonawcy w uzgodnionym przez Strony terminie, a w przypadku braku 
uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub on-line w formie webinarium. 
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3.   W ramach szkolenia Użytkowników Wykonawca przekaże wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania 
Aplikacji WORD. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży służbowych Użytkowników powstałych 
w związku z udziałem Użytkownika w szkoleniu w siedzibie Wykonawcy oraz zapewniania obecności 
Użytkowników na szkoleniach w siedzibie Wykonawcy. 

 

§ 8. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .......................... zł netto/........................zł brutto  (słownie: 
…..................................), w tym wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu wykonania 
usług określonych w § 2 Umowy określa Załącznik nr 8 do Umowy. 

2.  Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę na równe kwoty ryczałtowe, 
za okres miesięczny z dołu, ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego stanowiącego podstawę 
rozliczenia. w przypadku, gdy okres rozliczeniowy będzie krótszy niż miesiąc, powyższe wynagrodzenie 
będzie naliczone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym. 
Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż za miesiąc listopad 2019 
roku 

3.  Płatności będą dokonywane przez WORD przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

4.  Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

5.  W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawca ma prawo żądać odsetek zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

6.  Kwota wynagrodzenia określona w § 8 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

7.  Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu, potwierdzone 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

 

§ 9. 

LICENCJE 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji WORD, bez prawa do udzielania sublicencji, na okres 
trwania Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w przepisach art. 74 ust. 4 i art. 75 o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wyłącznie w zakresie: 

1) wykorzystania w zakresie wszystkich funkcjonalności; 

2) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania, przekazywania, 
przechowywania, wyświetlania, stosowania; 

3) sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa); 

4) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania, w szczególności danych, 
raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz 
modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania. 

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 8 ust. 1 
Umowy, niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z interfejsu użytkownika, 
służącego do prezentacji Bazy Pytań, na okres trwania Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w zakresie wprowadzania, zapisywania 
w pamięci komputerów, odtwarzania, przechowywania i wyświetlania, w zakresie koniecznym do 
przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

3.  Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do udzielenia licencji określonych w ust. 1 i 2 na warunkach 
określonych w niniejszej Umowie. Udzielenie Licencji nie stanowi naruszenia praw osób trzecich, w tym 
w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich. 

4.  Udzielenie licencji określonych w ust. 1 i 2, nastąpi w terminie rozpoczęcia realizacji Umowy. 
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5.  W wyniku stwierdzenia przez WORD istnienia wady prawnej Aplikacji WORD, interfejsu użytkownika, 
służącego do prezentacji Bazy Pytań i/lub faktu, iż naruszone zostały prawa autorskie lub inne prawa 
własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie podejmie 
wszelkie możliwe, prawnie dopuszczalne działania, mające na celu usunięcie stwierdzonej wady prawnej 
i/lub naprawienie naruszenia w celu zapewnienia WORD możliwości dalszego, niezakłóconego korzystania 
z Aplikacji WORD, oraz interfejsu użytkownika, służącego do prezentacji Bazy Pytań w zakresie określonym 
w niniejszym paragrafie. 

6.  Wykonawca uprawnia Zamawiającego do kopiowania i rozpowszechniania dla pracowników Zamawiającego 
i pracowników innych jednostek Zamawiającego, a także organów uprawnionych do kontroli 
Zamawiającego Instrukcji Użytkowania i Instrukcji Bezpieczeństwa STW, na które Wykonawca udzielił 
licencji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z prowadzeniem egzaminów, na wszystkich 
polach eksploatacji określonych w ust. 1. 

7.  Wykonawca zapewnia, że Zamawiającego obowiązują wyłącznie ograniczenia licencji, które zostały wyraźnie 
określone w Umowie. 

8.  Wykonawca oświadcza, że aktualizacja Aplikacji WORD nie powoduje zmian pól eksploatacji, określonych 
w ust. 1. Licencja obejmuje modyfikacje, aktualizacje itp. 

9.  W przypadku wytoczenia powództwa, związanego z oprogramowaniem, przez osobę trzecią przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do postępowania po jego stronie. 
Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie 
praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. 

 

§ 10. 

USŁUGA GWARANCYJNA, ROZWOJU SYSTEMU i UTRZYMANIA APLIKACJI WORD 

1.  Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę gwarancyjną i utrzymania dla STW, na zasadach określonych 
w załączniku nr 2 do Umowy. 

2.  Stosownie do postanowień ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania błędów, ujawniających się 
podczas pracy w Systemie, przez cały czas obowiązywania Umowy począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji 
Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy. 

3.  W ramach Usługi Rozwoju Systemu, STW powinien być dostosowywany do zmian powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski w zakresie, w jakim mają wpływ na prawidłowe tj. 
skuteczne i celowe działanie Systemu. 

4.  Wszelkie koszty związane z wykonywaniem usługi gwarancyjnej, rozwoju Systemu i utrzymania Aplikacji 
WORD uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym, z zastrzeżeniem uprzedniej akceptacji ich 
zakresu przez Zespół Przedstawicieli Stron i ostatecznego zatwierdzenia przez Wykonawcę. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić elektroniczny rejestr wszelkich zgłoszeń serwisowych 
dokonywanych przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 11. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych poniżej: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizacje obowiązków objętych umową na okres dłuższy niż 
3 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
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c) nie rozpoczął prac albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu wdrożenia i uruchomienia systemu,  

d) podzleca całość prac lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego; 

3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego mu wynagrodzenia, mimo 
dodatkowego wezwania w formie pisemnej, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu płatności 
określonego w Umowie jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia 
dodatkowego wezwania, 

b) Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny, 

c) Zamawiający w sposób zawiniony i rażący narusza warunki licencyjne określone w § 9 Umowy 
i nie zaprzestaje naruszeń pomimo dodatkowego wezwania od Wykonawcy, wskazującego 
dokonane naruszenia oraz termin ich usunięcia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie drugiej strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez drugą stronę. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania systemu teleinformatycznego 
obsługującego Profile Kandydatów na Kierowców (PKK) i/lub w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów dotyczących egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

 

§ 12. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony Umowy nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, jeśli jest to 
wynikiem działań siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się wydarzenie lub okoliczność o charakterze 
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca 
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

2. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku 
Siły Wyższej. o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 
będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 
jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do 
wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

3. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 
wynikających z Umowy 

 

§ 13. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, albo jego części w stosunku do 
terminów wykonania określonych w niniejszej umowie, w wysokości 0,5 % całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonych 
odrębnie za każdy przypadek zwłoki, tj. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy albo/i 
poszczególnych jego części, dla których umowa wskazuje terminy wykonania, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §8 ust.1 umowy,  

c) za zawinioną przez Wykonawcę przerwę w funkcjonowaniu systemu powyżej 5 dni w wysokości 
0,5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §8 ust.1 umowy za każdy dzień 
przerwy.  
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2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Kary mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest on zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia za czynności już wykonane, jeżeli zatrzymuje część świadczenia Wykonawcy lub do 
całkowitego zwrotu Wykonawcy wykonanych przez niego elementów przedmiotu Umowy, z jednoczesnym 
zobowiązaniem Wykonawcy do zwrotu kwot otrzymanych od Zamawiającego do momentu odstąpienia od 
umowy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. w razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 
żądać odsetek handlowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

§14. 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji jakie uzyskały w związku 
z zawarciem, wykonywaniem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których mogą powziąć 
podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę,  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, 
bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną. 

3. Obowiązek zachowania informacji poufnych w tajemnicy obowiązuje przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę i sposób jej rozwiązania. 

4. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dotyczy informacji publicznie dostępnych oraz 
informacji, które strona zobowiązana jest ujawnić stosownemu organowi na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy nie dotyczy 
ujawnienia ich osobom świadczącym na rzecz danej strony usługi księgowe, prawnicze lub doradztwa 
podatkowego. 

 

§ 15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zawierana jest na czas określony. Obowiązuje od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 3 listopada 
2023 roku w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa dotyczące przedmiotu Umowy. 

2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa 
stanowi inaczej. 

3. Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy, może nastąpić wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie ma wpływu na skuteczność 
pozostałych postanowień, o ile nie jest to sprzeczne z naturą Umowy lub celem jej zawarcia. 

5. W przypadku zaistnienia sporów, Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego 
ich rozstrzygnięcia, na drodze wzajemnych, dwustronnych negocjacji. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia 
negocjacji, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby powoda. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony  
w przypadku zmiany danych do korespondencji i zawiadomień w formie telefonicznej lub elektronicznej, co 
nie stanowi zmian Umowy. Korespondencja przesłana pod ostatni wskazany adres uważana jest za 
doręczoną. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: [ opracowywane – z wyjątkiem zał. nr 10 przez 
Wykonawcę i podlegające akceptacji przez Zamawiającego]; 

1) Załącznik 1 – Szczegółowy opis oprogramowania wraz ze specyfikacją funkcjonalną Aplikacji WORD, 
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2) Załącznik 2 – Warunki świadczenia usługi utrzymania Systemu STW, 

3) Załącznik 3 – Warunki świadczenia usługi dotyczącej zintegrowanej internetowej platformy usług 
i płatności, 

4) Załącznik 4 – Wymagania techniczne i jakościowe dla infrastruktury sprzętowej nabywanej przez 
Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, 

5) Załącznik 5 – Instrukcja Bezpieczeństwa STW, 

6) Załącznik 6 – Usługa Sieciowa WAN, 

7) Załącznik 7 – Protokół odbioru, 

8) Załącznik nr 8 – Cennik usług, 

9) Załącznik nr 9 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

10) Załącznik nr 10 – Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych 

11) Załącznik nr 11 – Obowiązek informacyjny 

 

8. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

[Wykonawca może zaproponować dołączenie do umowy innych szczegółowych załączników – o ile będą one związane 
z przedmiotem zamówienia, nie będą sprzeczne ze specyfikacją zamówienia oraz nie będą powodowały dodatkowych 
kosztów dla Zamawiającego.] 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

_____________________       _____________________ 
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Załącznik nr 1  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 

Szczegółowy opis oprogramowania wraz ze specyfikacją funkcjonalną Aplikacji WORD 

(Uzupełnia wykonawca) 
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 Załącznik nr 2  

do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

Warunki świadczenia usług utrzymania Systemu Teleinformatycznego 

(Uzupełnia wykonawca) 
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 Załącznik nr 3  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 

 

Warunki świadczenia usługi dotyczącej zintegrowanej internetowej platformy usług i płatność 

(Uzupełnia wykonawca)



 

 
 

 Załącznik nr 4  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 

Wymagania techniczne i jakościowe dla infrastruktury sprzętowej nabywanej przez Zamawiającego w trakcie 

obowiązywania umowy 

(Uzupełnia wykonawca)



 

 
 

 
 Załącznik nr 5  

do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 

Instrukcja Bezpieczeństwa STW 

(Uzupełnia wykonawca)



 

 
 

 Załącznik nr 6  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 
 

Usługa Sieciowa WAN 
 
(Uzupełnia wykonawca)



 

 
 

 Załącznik nr 7  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 
 
 

Protokół częściowy/końcowy wdrożenia rozwiązania w lokalizacji WORD  
w ………………………………………………….. 

 

do umowy  nr ……………………. z dnia  ……. . ……. . …………  
sporządzony w ………………………………………… w dniu ……. . ……. . ………… 

 

Komisja w składzie: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 

Stwierdza: 

prawidłowe wykonanie wdrożenia rozwiązania w lokalizacji WORD w ………………………………………..   

 

UWAGI : 

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

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

 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 Załącznik nr 8  

do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 
 

Cennik usług 
 
(Uzupełnia wykonawca)



 

 
 

 Załącznik nr 9  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
(Uzupełnia wykonawca)
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 Załącznik nr 10  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 

 

zawarty w dniu …………………….. pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Legnicy, ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica, NIP: 691-19-91-
671, REGON 390620051, który reprezentuje Radosław Gesella – Dyrektor, zwany dalej  „Administratorem”  

a 

………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………….. przy ul. …………………; 
………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy …………………… pod nr KRS …………………………., NIP ……………………………, REGON ……………………., 
reprezentowaną przez: 

____________________________ -  

____________________________ -  

 

zwane dalej łącznie „Stronami”, zaś pojedynczo również „Stroną” 

1. W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), Strony Umowy postanawiają wprowadzić nowe zasady 
przetwarzania danych osobowych, zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 
załączoną do tego załącznika . 

 

   Zamawiający 
Wykonawca 
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu ……………….. r. w ………………………………….. 

 

POMIĘDZY: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Legnicy, ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica, NIP: 691-19-91-
671, REGON 390620051, który reprezentuje Radosław Gesella – Dyrektor, zwany dalej  „Administratorem”  

 

a 

………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………….. przy ul. …………………; 
………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy …………………… pod nr KRS …………………………., NIP ……………………………, REGON ……………………., 
reprezentowaną przez: 

____________________________ -  

____________________________ -  

 

zwanym/-ą dalej „Przetwarzającym". 

Administrator oraz Przetwarzający zwani z osobna „Stroną" i łącznie „Stronami", 

 

§ 1. DEFINICJE 

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej 
wymienionych pojęć: 

1) Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane 
dotyczą"); 

2) Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych 
Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 
takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO; 

3) Zbiór Danych - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, 
niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony 
funkcjonalnie lub geograficznie 

4) Umowa – niniejsza umowa; 

5) Umowa Główna (źródłowa) – umowa nr ………………………..; 

6) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.); 

7) IOD – inspektor ochrony danych osobowych. 

8) Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego 
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych; 
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§ 2. OŚWIADCZENIA STRON 

 

Strony oświadczają, co następuje: 

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa 
w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej. 

2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, 
tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych 
Osobowych, zawartych w zbiorach danych: Ewidencja osób egzaminowanych zwanego dalej jako: „Zbiór 
Danych”. 

3. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 
personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 
wymogi RODO. 

4. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO 
w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu 
Administratora. 

 

§ 3. PRZEDMIOT i CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA 

 

1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe objęte Zbiorem Danych, 
a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 4. CEL i PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA 

 

1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
w Umowie Głównej i niniejszej Umowie powierzenia. 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest: 

a) aktualizacja profili kandydatów na kierowców (dalej: PKK), 

b) obsługa egzaminów dla kandydatów na kierowców. 

2. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy 
obejmuje następujące rodzaje Danych Osobowych: 

a) Imię, 

b) Nazwisko, 

c) data urodzenia, 

d) adres zamieszkania lub pobytu,  

e) numer ewidencyjny PESEL, 

f) seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, 

g) informacje dot. prawa jazdy i kwalifikacji (numer prawa jazdy, ważność, data uzyskania, ograniczenia, 
kategorie, zakazy i cofnięcia), 

h) wizerunek (zdjęcie), 

i) podpis, 

j) miejsce urodzenia, 

k) ograniczenia zdrowotne, numer i datę orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, 

l) numer prawa jazdy, 

m) email , 

n) numer telefonu, 

o) Nr ewidencyjny instruktora, 
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p) Nr ewidencyjny wykładowcy,  

q) Nr ewidencyjny i nazwa ośrodka szkolenia kierowców. 

3. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy 
obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: 

a) Kierowców i kandydatów na kierowców, 

b) Pracowników Administratora w tym Egzaminatorów, 

c) Instruktorów nauki jazdy, 

d) Właścicieli ośrodków szkolenia kierowców. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający 
będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych Danych Osobowych: 

- zbieranie,  

- utrwalanie,  

- organizowanie,  

- porządkowanie,  

- przechowywanie,  

- adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,  

- przeglądanie,  

- wykorzystywanie,  

- ujawnianie poprzez przesłanie,  

- rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  

- dopasowywanie lub łączenie,  

- ograniczanie,  

- usuwanie lub niszczenie. 

5. Dane Osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach 
informatycznych oraz w formie papierowej. 

6. Przetwarzający oświadcza, że w jego placówce jest wyznaczona osoba pełniąca rolę Inspektora Danych 
Osobowych (dalej: IOD) w rozumieniu RODO, tj. …………………………….. służbowy adres poczty 
elektronicznej …………………………. w przypadku zmiany IOD, Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi o tym 
Administratora wskazując opisane powyżej dane pełniącego funkcję IOD. 

7. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych 
w niniejszej Umowie oraz w RODO. 

8. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy podczas realizacji Umowy, w zakresie dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczy wzajemnego przekazywania informacji oraz 
dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przez osoby pełniące u Stron funkcję 
IOD. 

 

§ 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

 

1. Przed rozpoczęciem Przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki 
zabezpieczające Dane Osobowe, a w szczególności: 

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zastosować środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, o których mowa 
w art. 32 RODO.  

b) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do 
Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora; niniejszym 
Administrator upoważnia Przetwarzającego do udzielenia ww. poleceń; 
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c) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych 
w związku z wykonywaniem Umowy Głównej. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich 
zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające 
dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, 
w tym także po rozwiązaniu Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. w tym celu 
Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które zostały upoważnione do 
przetwarzania danych powierzonych niniejszą umową oraz podpisały zobowiązanie do zachowania 
w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

3. Przetwarzający nie będzie kopiować, przekazywać, wykorzystywać, ujawniać, powielać Danych 
Osobowych uzyskanych od Administratora lub w jakikolwiek sposób ich rozpowszechniać, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej Umowy lub Umowy 
Głównej.  

 

§ 6. DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

 

1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać w miarę możliwości, Administratorowi w wywiązywaniu się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. w szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się 
przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych 
środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych. 
Przetwarzający w szczególności ma obowiązek: 

a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 
42 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych; 

b) przygotowania w ciągu 42 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych 
osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu 
nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO; 

c) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych, w którym dokumentowane są wszelkie naruszenia 
ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki 
oraz podjęte działania zaradcze; 

d) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych 
i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 42 godzin od wykrycia zdarzenia 
stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych; 

e) podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których 
mowa w art. 34 ust. 3 RODO w ciągu 42 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie 
ochrony danych osobowych; 

f) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony 
Danych Osobowych i podjęcia działań naprawczych; 

g) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do przeprowadzenia sporządzenia oceny 
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o których mowa 
w art. 35 RODO; 

h) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do konsultacji z organem nadzorczym w zakresie 
oceny skutków dla ochrony danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz art. 36 RODO; 

2. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, 
w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 
RODO.  

4. Przetwarzający zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, 
wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 
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5. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych 
Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach 
i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności 
prowadzonych przez organ nadzorczy.  

 

§ 7. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA 

 

1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania Danych 
Osobowych przez Przetwarzającego podwykonawcom.  

2. Przed podpowierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający jest zobowiązany 
poinformować pisemnie lub emailowo Administratora o zamiarze podpowierzenia przetwarzania. 
Przetwarzający przekazuje Administratorowi informacje na temat podwykonawcy, któremu zamierza 
podpowierzyć przetwarzanie. Jeśli Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia 
przetwarzania wskazanemu podwykonawcy i we wskazanym zakresie w ciągu 7 dni od otrzymania 
informacji, Przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych. 

3. Podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest dopuszczalne tylko na 
podstawie umowy podpowierzenia. Na podstawie umowy podpowierzenia podwykonawca zobowiąże się 
do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na 
Przetwarzającego.  

4. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio 
wobec podwykonawcy  

5. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali 
co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.  

6. Jeżeli podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze 
spoczywających na nich obowiązkach ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 
wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym. 

 

§ 8. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych 
wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia 
wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.  

2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie 
zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez audytorów zewnętrznych upoważnionych przez 
Administratora. Audytor zewnętrzny nie może być podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną 
wobec PWPW. w przypadku wyboru takiego Audytora, PWPW ma prawo do odmowy przeprowadzenia 
audytu lub inspekcji do czasu wskazania innego Audytora, nienaruszającego warunku o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym.  

3. Administrator ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie na 10 dni 
przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie od jego rozpoczęcia. 

4. Przetwarzający zapewnia Administratorowi oraz pracownikom upoważnionym do audytu przez 
Administratora lub audytorowi zewnętrznemu upoważnionemu do audytu przez Administratora warunki 
i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu. Osoby prowadzące audyt w imieniu 
Administratora są zobowiązane do przestrzegania regulacji ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie 
Przetwarzającego lub miejscu w którym będzie odbywać się audyt. 

5. Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez Administratora lub audytor 
zewnętrzny upoważniony do audytu przez Administratora przedstawia wynik audytu w formie protokołu. 
Przetwarzający ma prawo wniesienia w ciągu 7 dni zastrzeżeń do ww. protokołu. 
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6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora danych do przekazania mu 
wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ 
w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora, dotyczących 
zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych 
osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników 
Administratora, lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Administratora. 

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 

1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku 
niezgodnego z niniejszą umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej umowy, 
Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach na zasadach określonych 
w Umowie Głównej oraz zasadach opisanych w RODO a w szczególności art. 82 i 83 RODO. 

 

§ 10. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

 

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający zależnie od decyzji 
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie 
Głównej. 

2. Przetwarzający potwierdzi usunięcie lub zwrot Danych Osobowych oraz ich kopii pisemnym 
protokołem podpisanym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Przetwarzającego.  

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz przepisy RODO. 

4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Administratora. 

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

 

 

 

Administrator    Przetwarzający 

 

 

_________________    ________________ 

Administrator    Przetwarzający 
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 Załącznik nr 11  
do umowy nr …………………. na dostawę, wdrożenie 
i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla 
WORD Legnica zawartej w dniu ……………..….. 
w …………………………….. 

 

 

Obowiązek informacyjny 

 

(Uzupełnia wykonawca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


