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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiającym jest: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

Tel./fax: 22 24 43 132, 22 24 43 218 

Strona internetowa  http://www.msport.gov.pl/ 

godziny pracy: 08:15 – 16:15 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonania elektronicznego dziennika urzędowego 

Ministra Sportu i Turystyki, numer referencyjny 20/usł./2012, prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 39-46 na zasadach określonych  w przepisach 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

zwanej dalej „Ustawą”. 

  

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy. 

 

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW                                      

W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

faksową lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem pkt 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub 

wycofania oferty.  

3. Wykonawca i Zamawiający potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, 

zawiadomienia oraz wszelkie inne  informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za 

datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony 

w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

http://www.cofund.org.pl/


  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki 

 

  

 

3 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po 

upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Maciej Szreder 

tel.: 22 24 43 134 

fax: 22 24 43 218 

e-maile: maciej.szreder@msport.gov.pl  

godziny pracy: 08:15 – 16:15 

 

VI. ZAMÓWIENIE  UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających -  o wartości nie większej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w treści formularza oferty wskazał te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy. 

 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

72.41.30.00-8 (usługi w zakresie projektowania stron WWW) 

 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy w sposób i terminach 

opisanych w SIWZ (patrz harmonogram). 

  

III. GWARANCJA  

Wykonawca musi zaoferować warunki gwarancji w sposób opisany w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 

 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

Wadium nie jest wymagane. 

 

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. l 

Ustawy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia co najmniej 3 usługi o wartości  co 

najmniej 20 000,00 PLN (słownie dwudziestu tysięcy złotych) brutto każda; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu                   

o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy). 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie 

później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 
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4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,            

o których mowa w art. 24 ust. l Ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 

określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, zaś w zakresie braku podstaw do 

wykluczenia warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału  

w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.  

 

UWAGA! 

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi 

dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na 

złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs 

średni waluty na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego 

doświadczenia, 

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie 

uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale IV podrozdział II  pkt  1 ppkt 3  niniejszej SIWZ oraz 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA   

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
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rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o  wykonanych 

usługach, których liczba, wartość i zakres odpowiada  wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w rozdziale IV podrozdział I pkt. 1 lit. b SIWZ Jeżeli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

 

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres                 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 

Ustawy. 

 

3. Wykonawcy zagraniczni: 

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale IV  podrozdziale II pkt 1ppkt 3) –  składa dokument 

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż                    

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. 

  

III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:  

1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1. ppkt 2 - 

3 składa osobno każdy z Wykonawców,  

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1 ppkt 1 składają Wykonawcy 

wspólnie,  

3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II składa przynajmniej jeden, 

który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 
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IV. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone 

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej.  Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie.  

2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym 

dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na 

język polski. 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  

 

V.  WYMOGI FORMALNE OFERTY 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ i wg Szczegółowego Opisu  Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ;  

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-

e) do reprezentowania Wykonawcy; 

4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane,  

2. Zaleca się, aby: 

1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób 

trwały, 

3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery 

reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 

4)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.                 

z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 

oznaczyć zastrzeżone informacje.  
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Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.  

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składa się: 

a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do  SIWZ; 

b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty” 

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

oraz opisane: Wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki 

 (nazwa zamówienia) 

Nr 20/usł./2012 

Nie otwierać przed dniem ………………. 2012 r., godz. …… 

 

Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ.  W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą 

podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, cenę netto oraz wartość podatku VAT. Cena ofertowa 

winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia w zakresie objętym SIWZ z załącznikami włącznie. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia 

Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek 

tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN. 

2. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści Istotnych Postanowień Umowy 

stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług 

w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania 

ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy. 
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mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o cenach . Powyższe wynika z konieczności 

ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na 

celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.  

 

Rozdział  VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii 

Głównej do dnia  31sierpnia 2012 r., do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.  

 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 

ulicy Senatorskiej 14 w dniu 31 sierpnia 2012 r., o godzinie 10:30. 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty,      

a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było 

wymagane. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych  

w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 
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3.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest osoba  wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako 

upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

  

 

Rozdział VII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia” 

– „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV. 

2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę 

(zgodnie z art. 87 Ustawy).  

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu. 

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację 

zamówienia – według następującego wzoru: 

 

  najniższa cena ofertowa brutto 

C=       -------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

     cena oferty badanej brutto 

 

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów tego kryterium.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.  

 

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, 
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 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział IX  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 4 do SIWZ.  

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Propozycja 

każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Pzp i zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni przed jej 

planowanym wprowadzeniem. 

2. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia  

i wspólnie je uzyskali jest niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków Umowy 

uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa;  

2) pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach                     

i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie 

spowodują zwiększenia ceny; 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, kiedy jest podyktowana wprowadzeniem innej zmiany, 

a wykonanie umowy nie będzie możliwe na pierwotnych warunkach; uwaga zmiana nie dotyczy 

sytuacji  zmiany stawek podatku VAT lub innych obciążeń podatkowych (cena jest ryczałtowa i  nie 

podlega zmianie w innych przypadkach niż w przypadku zmiany zakresu wykonania umowy); 

4) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

5) zmiana wynikająca z okoliczności, których nie można było obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

6) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym 

pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których 

uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa; 

7) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; 

8) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: 
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a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy; 

b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy 

przez Zamawiającego; 

c) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych w ust. 3, termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy            

w sposób należyty. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

 

Rozdział X  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2.  Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy. 

 

Rozdział XI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana   

w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę 

regulującą ich współpracę.  



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki 

 

  

 

13 

Załącznik 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

Do: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

 (nazwa i adres Zamawiającego) 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu  

nieograniczonego, na wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki. 

numer referencyjny: 20/usł./2012  

my niżej podpisani: 

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna 

ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania 

umowy jest: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie  z ww. opisem i w 

sposób przez niego określony oraz w sposób określony w Istotnych postanowieniach do umowy.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 

zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się 



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki 

 

  

 

14 

posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 

trwania umowy jest …. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w za cenę całkowitą brutto: __________zł 

(słownie złotych _________________________________________________________).  

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

SIWZ.  

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

a) ..................................................................................................................................................................   

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) ..................................................................................................................................................................    

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)  

11. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 

informacji zawartych na stronach ….. . 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie  

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 

2) .......................................... 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do SIWZ 

Postępowanie znak: 20/usł./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

        pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

zgodnie z wymogami art.  22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez Zamawiającego w 

SIWZ; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.              

 

 

                ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

   , dnia   .  ._______r. 
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Załącznik 3 do SIWZ 

Postępowanie znak: 20/usł./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

         pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

  

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

 

               

składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki, oświadczamy, że nie 

istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.). 

 

 

 

 

 

             ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

   , dnia   .  . _______r. 
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Załącznik 4 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (SPRZEDAŻ) 

 

W dniu …………….2012 r. w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, 00-082, ul. Senatorska 14,  

NIP: 526-287-36-02 

reprezentowanym przez: 

…………………………… – …………………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………….., z siedzibą w ……………, ………….., ul. ………………   

REGON:  ……………..,  NIP: ………………… 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………, 

 

2. ……………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

o następującej treści: 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z ustawą z dnia 

 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwaną dalej 

„ustawą Pzp”, 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

  

TYTUŁ UMOWY:  wykonanie elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki  

 

Numer Referencyjny:  20/usł./2012 

 

§ 1 Struktura Umowy 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część 

stanowią nw. Załączniki: 

 Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); 

 Załącznik nr 2: wzór Protokołu Odbioru (Protokołu Końcowego i Protokołu  Cząstkowego). 

 

§  2  Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
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1) wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki (nazywane 

dalej Oprogramowaniem), 

2) dostosowanie Oprogramowania do wymagań Zamawiającego,  

3) szkolenia,  

4) obsługa gwarancyjna Oprogramowania. 

 Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy wykonać projekt graficzny/projekty graficzne 

Oprogramowania, o której mowa w ust. 1 oraz przedstawić je Zamawiającemu na nośniku optycznym (CD/DVD).  

3. Zamawiający wybierze i zaakceptuje projekt w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania od Wykonawcy lub w  tym samym 

terminie przedstawi Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do projektu. 

4. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi uwagi i zastrzeżenia do projektu, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni od 

dnia ich zgłoszenia uwzględnić je i wprowadzić do projektu oraz w tym terminie przekazać ten projekt Zamawiającemu.  

5. Po ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego, Wykonawca przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Proces 

uzgadniania przez Zamawiającego i Wykonawcę projektu strony internetowej nie wpływa na przesunięcie terminu 

wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 3 Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca wykona Oprogramowanie, dostosuje Oprogramowanie do wymagań  Zamawiającego oraz 

przeprowadzi szkolenie redaktorów i administratorów Oprogramowania w terminie do … dni od dnia 

podpisania umowy zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1). 

2. Umowę uważa się za wykonaną - w części przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

- z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (Załącznik nr 2). 

3. Obsługa gwarancyjna realizowana będzie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Końcowego.  

 

§ 4  Odbiór Oprogramowania 

1. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić Oprogramowanie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (Załącznik nr 1). 

2. Wykonawca wykona Oprogramowanie, dostosuje Oprogramowanie do wymagań  Zamawiającego oraz 

przeprowadzi szkolenie redaktorów i administratorów Oprogramowania w etapach opisanych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1). Po zakończeniu każdego etapu zostanie 

sporządzony i podpisany Protokołu Odbioru Etapowego, a po wykonaniu wszystkich opisanych w 

Załącznik nr 1 etapów Protokołu Odbioru Końcowego.  

3. Podpisanie Protokołu Odbioru Etapowego następuje w terminie 5 dni od dnia wykonania danego etapu 

Umowy zgodnie z harmonogramem. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego następuje w terminie 5 od 

dnia wykonania Oprogramowania, dostosowania Oprogramowania do wymagań  Zamawiającego oraz 

przeprowadzenia szkolenia redaktorów i administratorów Oprogramowania zgodnie z harmonogramem. 

Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy: 
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1) bez zastrzeżeń  lub 

2) z zastrzeżeniami. 

5. Zastrzeżenia mogą dotyczyć całości lub części Oprogramowania, ale nie będą niezgodne ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia( Załącznik nr 1). W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający pisemnie 

wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż  5 dni w celu usunięcia stwierdzonych 

protokołem wad Oprogramowania. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5,  

Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

określonej w § 12 ust. 2 pkt 1Umowy. 

7. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania poprawionego Oprogramowania zaakceptuje 

poprawki lub zgłosi zastrzeżenia do Wykonawcy, ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 5 Szkolenia 

1 Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na 

potrzeby prawidłowego używania Oprogramowania z uwzględnieniem pełnej specyfiki dostarczonego 

Oprogramowania. Zakres i tryb szkolenia został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1).  

2 W terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu harmonogramu, tematyki szkoleń oraz metody weryfikacji wiedzy nabytej przez 

uczestników szkolenia. Materiały szkoleniowe mogą być dostarczone Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.   

3 Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych w ramach wynagrodzenia 

opisanego w § 9 ust. 1  na polach eksploatacji opisanych w § 7 ust. 1.  

 

§ 6 Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w § 2 i w 

sposób opisany w Umowie oraz w Załącznikach do Umowy, leży w granicach jego możliwości i że nie 

istnieją żadne przeszkody w tym przeszkody natury technicznej uniemożliwiające w całości lub w części 

wykonanie Umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których 

wykonuję Umowę, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej 

uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie  

o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy,  
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w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych 

istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu jego upadłości – następnego dnia od jej ogłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania, zainstalowania i uruchomienia Oprogramowania na 

serwerach wskazanych przez Zamawiającego (Home.pl) mając na uwadze ograniczenia wydajnościowe w 

przypadku hostingu współdzielonego dynamicznie.    

7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia Oprogramowania nie później niż na 24 

godziny przed planowanym dostarczeniem oraz dostarczy Oprogramowanie w godzinach pracy 

Zamawiającego, chyba że Zamawiający, na piśmie zgodzi się na jego dostarczenie w innym terminie, a 

także własnymi siłami lub na własny koszt wniesie wszystkie elementy składające się na Oprogramowanie 

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do właściwego użytkowania przedmiotu 

Umowy instrukcje oraz dokumentacje wymagana w SOPZ (Załącznik nr 1) i wykona niezbędne 

konfiguracje.  

 

§ 7 Prawa autorskie  

1. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy stanowiącego utwór/ utwory w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) z chwilą dostarczenia przedmiotu Umowy 

do Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji:  

1. wprowadzanie do pamięci komputera,  

2. stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu 

lub standardu, 

3. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami, 

4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

6. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

7. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

8. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, oraz pod adresami 

domenowymi Zamawiającego 

9. prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego 

na nośniku CD/DVD w ilości 3 kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając 

w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 
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środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 

jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w 

szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z 

programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, 

użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, 

10. zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Oprogramowania oraz rozporządzanie i 

korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej 

umowie, 

11. prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Oprogramowanie i ich opracowaniami 

oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, 

na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

12. publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym 

charakterze, 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przedmiotu Umowy 

oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z 

opracowań przedmiotu Umowy, w zakresie wskazanym w ust. 1 (prawo zależne). Rozporządzenie prawami, 

określonymi w niniejszym paragrafie oraz paragrafie8odnosi się także do obszaru poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Zamawiający może korzystać z nabytych 

autorskich praw majątkowych także w językach obcych.  

3. Wykonawca zapewnia, że zbywane prawa opisane w Umowie nie będą w chwili zbycia obciążone prawami 

osób trzecich, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych praw w całości lub 

części na osobę trzecią.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie należne na podstawie niniejszej 

Umowy pokrywa także wszelkie obecne lub przyszłe roszczenia Wykonawcy dotyczące wynagrodzenia z 

tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w paragrafie8. 

5. Wykonawca  przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu 

osobistych praw autorskich do utworu nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, 

jego następców prawnych i osób współpracujących z Zamawiającym.  

7. Niezależnie od powyższych postanowień, na pierwsze żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej 

chwili, potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 

wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy i zostały przeniesione na Zamawiającego. 

Wykonawca potwierdzi przejście praw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 8  Licencje 

1. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie było możliwe przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do elementów składających się na przedmiot Umowy, 

stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
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prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.zm.), Wykonawca zobowiązuje się udzielić 

Zamawiającemu licencji na korzystanie z tych elementów przedmiotu Umowy i dokumentacji elementów 

przedmiotu Umowy (zwane dalej „Licencją”), w tym w szczególności poprzez zawarcie wszelkich 

niezbędnych dla powyższego umów i zapewnienie ich trwania, uprawniające Zamawiającego do 

korzystania z przedmiotu Umowy w tym Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania na zasadach 

określonych poniżej.  

2. Licencje, o których mowa w ust. 1 będą udzielone na polach eksploatacji określonych w  § 7 ust. 2 Umowy 

3. Wykonawca zapewni, że utwory Oprogramowania, na które udzielana jest licencja będą posiadać kody i 

numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do utworów Oprogramowania (o ile takie 

będą istniały) stanowiących przedmiot udzielenia Licencji oraz nośniki, na których zapisane będą te utwory 

Oprogramowania wraz z wszelkimi instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi 

do korzystania z tych utworów Oprogramowania oraz niezbędną i kompletną dokumentację. Wykonawca 

zapewni nabycie przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy 

nośników i dokumentacji utworów Oprogramowania, co powinno nastąpić na mocy Umowy z momentem 

ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania 

innych czynności. 

5. W odniesieniu do utworów innych producentów składających się na Oprogramowanie, jeżeli producent 

takich utworów Oprogramowania standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od 

wskazanych w Umowie, Wykonawca dostarczy stosowne dalsze licencje od producentów na warunkach 

korzystniejszych. 

6. Licencje będą wieczyste  i niewyłączne, a jeżeli z przyczyn obiektywnych okaże się to w danym przypadku 

niemożliwe, to będą udzielone na najdłuższy możliwy okres. Licencje będą udzielone na wersje utworów 

składających się na przedmiot Umowy w dacie ich instalowania Zamawiającemu oraz na kolejne wersje 

utworów Oprogramowania (aktualizacje) instalowane w ramach Licencji, dostępne co najmniej w okresie 

36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Załącznik nr 2). W 

szczególności, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 Zamawiający będzie uprawniony do 

aktualizacji utworów Oprogramowania, w tym do otrzymania nowych wersji utworów Oprogramowania, 

wydań uzupełniających i poprawek programistycznych dostępnych w powyższym okresie. Wykonawca lub 

inny podmiot wskazany przez Wykonawcę niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej dostępnej 

aktualizacji utworów Oprogramowania, niezwłocznie ją Zamawiającemu dostarczy wraz z odpowiednią 

dokumentacją utworów Oprogramowania dla nowej wersji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca 

zapewni instalację oraz (w obiektywnie możliwym zakresie) dostosowanie aktualizacji do potrzeb 

Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9, zapewni 

Zamawiającemu niezbędne szkolenia umożliwiające korzystanie z aktualizacji Oprogramowania przez 

pracowników i współpracowników Zamawiającego. 

7. W przypadku sprzeczności Umowy z warunkami udzielonej przez licencjodawcę Licencji, rozstrzygające 

znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie lub jej załącznikach. 

8. Wynagrodzenie o którym mowa w § 9 obejmuje udzielenie Licencji i sublicencji. Wykonawcy nie 

przysługuję z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.  
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§ 9 Wynagrodzenie 

1. Strony uzgadniają, że z tytułu należytej realizacji umowy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie … (słownie: … 00/100) złotych netto powiększonego o należny 

podatek od towarów i usług, zwanego dalej „wynagrodzeniem”, w sposób i na zasadach określonych w 

ust.3- 4.  

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy,  

w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

Oprogramowania i materiałów szkoleniowych. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze …, w terminie ….. dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT 

jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z …… Umowy. Fakturę VAT należy doręczyć 

Zamawiającemu na adres: …  

4. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Wykonawcy, na jego rachunek  

w następujących ratach: 

1) I rata w wysokości ………….. zł (słownie…………………) w terminie 30 dni od daty 

przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego przez obie strony 

protokołu odbioru wykonania i dostosowania Oprogramowania oraz  przeprowadzenia szkoleń 

bez zastrzeżeń; 

2) wynagrodzenie za wsparcie w wysokości ………….. zł (słownie:……………… złotych) za 24 

miesiące trwania usługi, płatne po zakończeniu każdego kwartału w którym wykonywana jest 

usługa płatne do 21 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału, Wykonawca 

zobowiązany jest wystawić i dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę do 5 dnia następnego 

kwartału. Faktura/faktury za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego  płatne do ostatniego 

dnia danego roku,  Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć prawidłowo 

wystawioną fakturę Zamawiającemu do dnia 15 grudnia danego roku. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 

którego wypłacane są środki. 

 

§ 10 Obsługa gwarancyjna 

1. Wykonawca udziela  nieograniczonej gwarancji  na  prawidłowe  funkcjonowanie  Oprogramowania 

wraz z prawem do bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji produktów (w tym zabezpieczenie 

Oprogramowania przed pojawieniem się nowych form ataku internetowego jak również aktualizacji 

bibliotek, frameworków itp. wykorzystywanych w serwisie) składających się na Oprogramowanie 

przez okres 24 miesięcy, przy czym okres gwarancyjny rozpocznie się w dniu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego (Załącznik nr 2).   

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania w ramach wynagrodzenia 

opisanego w § 9 ust. 1  i 4  konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 

pod numerem telefonu …………………… , e-mailem …………………………. 

3. Zgłoszenia   o   awariach   i   nieprawidłowościach   zaistniałych   w   działaniu   Oprogramowania 
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przyjmowane będą przez Wykonawcę, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu pod numerami telefonu: 

………………..  (Wykonawcy).  

4. Reakcja serwisu rozumiana jako przystąpienie do usunięcia awarii lub zaistniałych 

nieprawidłowości nastąpi nie później niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego  

drogą faksową bądź drogą elektroniczną do  siedziby serwisu Wykonawcy.  

5. Czas od momentu zgłoszenia awarii do uruchomienia podstawowej funkcjonalności 

Oprogramowania, rozumianej jako przywrócenie dostępności formy i treści prezentowanych stron sprzed 

awarii, nie może przekraczać 6 godzin.  

6. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii lub zaistniałych nieprawidłowości w ciągu 48 godzin lub 

w sytuacjach krytycznych 24 godzin od momentu ich zgłoszenia do serwisu Wykonawcy przez 

Zamawiającego (doprowadzenie Oprogramowania do pełnej funkcjonalności). 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację w zakresie obsługi Oprogramowania. 

Dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim. 

8. W okresie gwarancji wszystkie błędy w funkcjonowaniu i eksploatacji przedmiotu zamówienia usuwane 

będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1  i 4. Wszelkie koszty związane 

z ich usunięciem (np. koszty dojazdu ekipy serwisowej itp.) pokrywać będzie Wykonawca.  

9. Wykonawca dopuszcza całkowitą zmianę wyglądu graficznego przez Zamawiającego 

Oprogramowania bez utraty gwarancji.  

10. Wykonawca dopuszcza dobudowywanie własnych modułów pisanych przez uprawnionych 

pracowników Zamawiającego, jednak Wykonawca nie będzie w stanie utrzymać gwarancji 

bezpieczeństwa w dobudowanych modułach.  

11. Wykonawca   potwierdza  pisemnie  wykonanie   audytu   bezpieczeństwa aplikacji. 

12. Po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad i usterek, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe dotyczy również nieprawidłowego wykonania 

napraw. 

 

§  11  Roszczenia osób trzecich 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych lub majątkowych praw 

autorskich do utworów uzyskanych  na podstawie niniejszej umowy nie będą wykonywać takich praw w 

stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z utworów 

uzyskanych na podstawie niniejszej umowy przez Zamawiającego, jego następców prawnych i ich 

licencjobiorców narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na 

celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku 

wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego powództwa z tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony 

pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz 

pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, 

jego następców prawnych lub ich licencjobiorców. 
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§ 12  Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie. 

2. Strony ustalają prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) 30% wartości brutto przedmiotu Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy; 

2) 30% wartości brutto przedmiotu Umowy z tytułu złamania zabezpieczeń umieszczonego w 

Internecie Oprogramowania, 

3) 0,3% wartości brutto przedmiotu Umowy w przypadku przekroczenia terminu  

realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §  3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) 0,15% wartości brutto przedmiotu Umowy w przypadku przekroczenia czasu reakcji serwisu, o 

którym mowa w § 10  ust. 4, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

5) 0,15% wartości brutto przedmiotu Umowy w przypadku przekroczenia czasu 

uruchomienia podstawowej funkcjonalności systemu, o którym mowa w § 10 ust. 5, za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

6) 0,15%  wartości brutto przedmiotu Umowy w przypadku przekroczenia czasu usunięcia 

awarii  lub  zaistniałej  nieprawidłowości, o  którym  mowa w § 10 ust.  6, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4. Niezależnie od prawa dochodzenia kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych za szkody o wartości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 13  Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do 

momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy  z ww. powodu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym  w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie 10 dni od daty jej 

podpisania; 

2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi 

lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy 

lub znacznej jego części; 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji; 
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5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; 

6) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali; 

7) Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy do terminu określonego 

 w § 3 ust. 1.  

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego 

uregulowania, powyżej 90 dni od dnia wymagalności; 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z Umowy.  

4. Prawo odstąpienia wykonuje się w terminie 5 dni od daty powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia 

od umowy, przez złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej wraz z 

podaniem szczegółowego uzasadnienia.  

5. W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 4, Strony Umowy sporządzą w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac lub zadań. Protokół 

inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.  

 

§ 14 Rozstrzyganie sporów 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotowej umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego jest  

p. ……………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Wykonawcy jest                                  

p. …………………………… 

3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 za uprzednim pisemnym 

powiadomieniem, drugiej Strony. Zmiana osób nie wymaga zmiany Umowy, 

 o której mowa w §17 ust. 1. 

 

§ 16 Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające 

 z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.  

2. Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane pocztą lub 

doręczone osobiście.  

3. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Za datę 

otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli jego treść 

zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
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4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Dla Zamawiającego: 

Adres:     Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 00-082, ul. Senatorska 14 

Telefon:     …………………………… 

Fax:      …………………………… 

e-mail:     …………………………… 

Dla Wykonawcy: 

Adres:    …………………………… 

Telefon:     …………………………… 

Fax:      …………………………… 

e-mail:     …………………………… 

 

§17 Zmiany Umowy 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Propozycja 

każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Pzp i zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni przed jej 

planowanym wprowadzeniem. 

7. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia  

i wspólnie je uzyskali jest niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków Umowy 

uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

9) zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa;  

10) pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach                     

i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie 

spowodują zwiększenia ceny; 

11) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, kiedy jest podyktowana wprowadzeniem innej zmiany, 

a wykonanie umowy nie będzie możliwe na pierwotnych warunkach; uwaga zmiana nie dotyczy 

sytuacji  zmiany stawek podatku VAT lub innych obciążeń podatkowych (cena jest ryczałtowa i  nie 

podlega zmianie w innych przypadkach niż w przypadku zmiany zakresu wykonania umowy); 

12) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

13) zmiana wynikająca z okoliczności, których nie można było obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

14) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym 

pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których 

uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa; 

15) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; 

16) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: 

d) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy; 
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e) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy 

przez Zamawiającego; 

f) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

umowy. 

9.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych w ust. 3, termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy w sposób należyty. 

10.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

 

§ 18 Prawo Umowy 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 19 Język, załączniki Umowy 

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. 

2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

 

§ 20 Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: 

 z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca.  

 

 

 

Wykonawca 

 

 

 

Zamawiający 
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 Załącznik nr 2 do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU ……………. 

w zakresie ………………………….. 

 

I. Data: …………………. 

 

  

          Numer Umowy: …………………………………………………. 

               Nazwa i adres Wykonawcy : ……………………………………………………… 

 

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach Umowy Nr 

………………………………………...  

Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. Kompletność wykonania*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**. 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

VI. Końcowy wynik przyjęcia*: 

1. Pozytywny 

2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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__________________________    ___________________________ 

 [Imię i Nazwisko      [Imię i Nazwisko  

Stanowisko osoby upoważnionej     Stanowisko osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego]   do podpisu w imieniu Wykonawcy] 

 

 

___________________________    ___________________________ 

[Data]       [Data] 

 

 

 

 

*   - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z umową o ile jest wymagany  
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Załącznik 5 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

 

 

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki 

 

Opis funkcjonalny – propozycja graficzna Zamawiającego (wzór) 

 

STRONA GŁÓWNA: Godło Rzeczypospolitej Polskiej, oraz napis „ Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i 

Turystyki” 

STRONA SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: 

1) Blok Główny 

2) Lista dzienników według dat 

 

BLOK GŁÓWNY 

a) Wyszukiwarka 

b) Skorowidz 

c) Narzędzia  

- Weryfikacja podpisu 

d) Certyfikaty 

- zawiera Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego  

LISTA DZIENNIKÓW WEDŁUG DAT 

a) Zbiór aktów normatywnych podpisanych podpisem cyfrowym z możliwością sortowania, 

wyszukiwania, zapisu do PDF  i drukowania zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) 

 

KOLORYSTYKA: 

1) Tło strony  - grafitowe. Może być cieniowane od ciemniejszego na górze do jaśniejszego na dole. 

2) Teksty otwierane w ramkach także w różnych, rozróżnialnych odcieniach szarości z elementami biało-

szarymi. 

3) Tytuły tekstów ciemnoszary lub czarny 

 

Z a m a w i a j ą c y  z a s t r z e g a  s o b i e  m o ż l i w o ś ć  z m i a n y  w w .  o p i s u  

s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  i  j e j  f u n k c j o n a l n o ś c i  n a  e t a p i e  a n a l i z y  

p r z e d w d r o ż e n i o w e j  –  z m i a n  m o ż e  p o l e g a ć  n a  z m i a n i e  u k ł a d u  

g r a f i c z n e g o ,  s z a t y  i  i n n y c h  w y m i e n i o n y c h  p o w y ż e j  e l e m e n t ó w .   



  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

wykonania elektronicznego dziennika urzędowego Ministra Sportu i Turystyki 

 

  

 

32 

Opis techniczny i wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamówienia 

 Uzyskanie wymaganej funkcjonalności: 

1) architektura wielowarstwowa, zawierająca warstwy: baz danych, logiki aplikacji oraz 

prezentacji; 

2) system CMS (obsługa w języku polskim); 

3) przyjazny edytor tekstów  

4) budowany portal oparty o wzorce projektowe np. MVC; 

5) wersje językowe oprogramowania: polska oraz możliwość podłączenia w przyszłości innych 

wersji; 

6) praca portalu oparta o najpopularniejsze przeglądarki internetowe zgodne z W3C (na platformę 

Windows, UNIX, MAC); 

7) szczegółowa zawartość szablonów stron ustalona zostanie z Zamawiającym  podczas  I etapu; 

8) dodatkowe moduły: 

 banery (typy plików JPG, png, gif w tym animowany, swf),  

 player, możliwość zmiany funkcjonalności elementów interaktywnych Flash, 

SilverLight (np. wymienne stosowanie playerów do materiałów wideo),  

 Zamawiający przekaże film do umieszczenia na stronie wskazanej podczas I etapu, 

 galerie zdjęć i filmów, miniaturek zdjęć przy artykułach (w dowolnym miejscu),  

 moduł uprawnień/użytkowników (min. typ Redaktor, Koordynator, Administrator),  

 moduł dokumentów, 

9) czytelna nawigacja po Oprogramowaniu (linki nawigacyjne); 

10) wyszukiwarka kontekstowa dla każdego rodzaju obiektów w systemie portalu oraz w formatach 

rodziny XML, HTML, XHTML, XLS ,XLSX,  DOC, DOCX, PDF; 

11) spełnienie standardów W3C w tym, HTML, XHTML, CSS(x),  WAI-AAA, WACG 1.0 

i nowszych; 

12) praca oprogramowania oparta o silnik bazodanowy MySQL lub MS SQL 

13) audyt bezpieczeństwa - zoptymalizowane i zabezpieczone Oprogramowanie (m.in. przed 

atakami typu XSS, SQLInjection itp.) potwierdzone raportem z testów, przedmiotowy raport 

będzie  przedstawiony Zamawiającemu; 

14) możliwość generowania nowotworzonych dokumentów/stron w PDF w układzie omówionym 

z Zamawiającym; 

15) możliwość drukowania stron z formatu XHTML, HTML, PDF; 

16) standardowe statystyki posiadające funkcjonalności + śledzenie ścieżki Użytkownika strony,  

liczba kliknięć w link, liczniki wejść na strony serwisu; 

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania dodatkowych testów bezpieczeństwa Oprogramowania, 

po zakończeniu których zostanie przedstawiony raport Wykonawcy. Wykonawca wykona wszelkie 

ewentualne poprawki wynikające z wykrytych podatności na ataki internetowe w ramach gwarancji 

i serwisu.; 

18) możliwość modyfikowania szablonów stron przez użytkownika; 

19) pełna obsługa błędów oraz wyjątków (dokumentacja, komunikaty); 
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20) możliwość publikacji jednego artykułu w różnych miejscach Oprogramowania; 

21) Logowanie do panelu administracyjnego oraz części po SSL (np. VeriSign, GeoTrust  

– w okresie trwania umowy) oraz po stałym IP (domyślnie 2 lokalizacje). Zakup certyfikatu 

SSL przez Wykonawcę (w okresie trwania umowy); 

22) Dane (hasło, login) w bazie będą przechowywane w postaci szyfrowanej – funkcja szyfrująca min. 

SHA1; 

23) layout wersji żałobnej; 

24) zgodność Oprogramowania z przeglądarkami: Internet Explorer 8,9, FireFox 3.6, Opera, 

Chrome 9, Safari i nowszych; 

25) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane wydajnościowe aplikacji oraz danych warstwy 

aplikacyjnej; 

26) możliwość zmiany lokalizacji dostępu do panelu dla redaktorów/admina z poza 

w/w lokalizacji po SSL i IP; 

27) Zamawiający zamierza umieścić oprogramowanie na serwerach Home.pl. Wykonawca musi 

przyjąć takie rozwiązania techniczne, aby było możliwe zamieszczenie oferowanego 

Oprogramowania na ww. serwerach strony. Koszt utrzymania oprogramowania na serwerach 

Home.pl ponosić będzie Zamawiający, 

28) W przypadku podjęcia decyzji przez Wykonawcę o utrzymaniu oprogramowania na innych 

serwerach nastąpi uzgodnienie z Zamawiającym. Wykonawca zapewni, iż koszt utrzymania na 

serwerach nie będzie wyższy niż wskazany przez Zamawiającego (tj. Home.pl – koszt do 

1 000 pln brutto/12 mies.)   

29) Wykonawca musi zagwarantować bezproblemową możliwość przeniesienia informacji, które 

obsługiwać będzie oprogramowanie na inne serwery bez ryzyka utraty danych i stworzonych form 

graficznych prezentowania zamieszczonych informacji; 

30) Wykonawca zapewni automatyczny oraz ręczny moduł tworzenia kopi bezpieczeństwa baz danych 

oraz wszystkich plików (w tym źródeł) wg. ustalonego harmonogramu z Zamawiającym, 

31) Blokowanie konta użytkownika po wcześniej zdefiniowanej przez Administratora portalu liczbie 

prób nieudanej autoryzacji. Blokada będzie zdjęta po ręcznym odblokowaniu lub automatycznym 

(po 30 min). Powiadomienie Administratora portalu drogą mailową o takim zdarzeniu; 

32) rejestracja i podgląd zdarzeń systemowych (logowania Użytkownika - w tym błędnego); 

33) liczba jednoczesnych redaktorów: min. 6 osób; 

34) Oprogramowanie musi spełniać międzynarodowy standard WCAG 2.0 zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzeniami  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 

2012, poz. 526). oraz Wykonawca wykona stosowny audyt dostępności.  

Szkolenia 

1) Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na 

potrzeby prawidłowego używania Oprogramowania przez osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem pełnej specyfiki dostarczonego Oprogramowania.  
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2) Szkolenia użytkowników w liczbie 4 osób w Ministerstwie Sportu i Turystyki  – 1 dniowe 

szkolenie w wymiarze 6 godzin.  

 Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i akceptacji 

Zamawiającemu harmonogramu, tematyki szkoleń (w ramach zakresu).  Materiały szkoleniowe 

mogą być dostarczone Zamawiającemu  w wersji elektronicznej. Szkolenia muszą odbywać się w 

Ministerstwie Sportu i Turystyki.   

 

Wymagana dokumentacja  

1) Przekazanie wszystkich niezbędnych instrukcji do właściwego użytkowania przedmiotu umowy. 

2)  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane licencje i sublicencje, kody, hasła, 

kody źródłowe i inne wymagane w umowie dokumenty. 

3)  Wykonawca przekaże pełną dokumentację Użytkownika, Administratora, techniczną – nazwy użytych 

funkcji, klas, metod, zmiennych wraz z opisem ich funkcji. Dokumentacja ta dostarczona będzie 

w języku polskim. 

4) Dokument   potwierdzający   wykonanie   audytu   bezpieczeństwa   aplikacji.  

 

I. Harmonogram 

I ETAP  

 

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA (SZCZEGÓŁOWE OPISANIE 

PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ OPROGRAMOWANIA). OCENA 

WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA I SERWERA, MOŻLIWOŚCI 

UMIESZCZANIA FILMÓW ORAZ DOBÓR OPTYMALNEGO 

ROZWIĄZANIA W OKREŚLONYCH RAMACH FINANSOWYCH 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

4 DNI OD DNIA 

PODPISANIA UMOWY. 

II ETAP  

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO. 

 

7 DNI OD DNIA 

PODPISANIA UMOWY. 

III ETAP  

 

WYKONANIE I WDROŻENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

30 DNI OD DNIA 

PODPISANIA UMOWY. 

IV ETAP  

 

SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW PANELU. 

 

35 DNI OD DNIA 

PODPISANIA UMOWY – 

REALZIWANE PO 

ZAKOŃCZENIU III 

ETAPU. 
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Załącznik 6 do SIWZ 

Wzór oświadczenia 

Potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia  

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi o wartości  co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

 

Nazwa zamówienia  

Nazwa i 

adres 

Odbiorcy 

Wartość 

zamówienia 

Rodzaj i zakres 

zamówienia  

(usługi) 

Czas realizacji 

Od  

 

Do: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

 

 

     

      

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że 

wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

 

 

__________________, dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 


