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POWR.03.05.00-00-z070/18 
„Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20114-2020  

 
Kraków, dnia 27 września 2019 r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   (zwana dalej w skrócie SIWZ) 

 
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 
Kraków;  
1.1 tel. +48 12-422-81-96; fax +48 12-422-02-09;  
1.2 e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl  
1.3 strona internetowa: www.ast.krakow.pl 
1.4 Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593 
2) Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej tzw. „progów 
unijnych”. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 
aa ustawy PZP. 
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług 
związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla 
Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie.  
1.1 Zamówienie jest częścią projektu nr POWR.03.05.00-00-z070/18 pn. „Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi 

na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20114-2020. 
1.2 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji 
przysługującym Zamawiającemu w określonej ich części lub całości. 
2. Zakres zamówienia obejmuje w zakresie podstawowym w szczególności: 
2.1 Analizę przedwdrożeniową, instalację i wdrożenie oraz konfigurację systemu dziekanatowego wraz z 
przeniesieniem danych aktualnych roczników z istniejącego systemu, 
2.2 Dostosowanie istniejącego u Zamawiającego systemu obsługi legitymacji studenckiej OPTeam do 
zaoferowanego systemu dziekanatowego lub wykorzystanie rozwiązania systemu obsługi legitymacji 
studenckiej oferowanego przez Wykonawcę,  w zakresie poniższych obszarów: 
a) Dziekanat (Tok Studiów z obsługą studenta, Przedmioty i oceny, Pomoc materialna, Dyplomowanie, 
Planistyka), 
b) Wirtualny Dziekanat, 
c) Obszar KRK, 
d) Rekrutacja, 
e) Rozliczenie dydaktyki. 
2.3 Instruktaż dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu dziekanatowego. 
2.4 36-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia wdrożenia systemu.  
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3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie opieki serwisowej (helpdesk) na kolejne okresy maksimum 
36 miesięcy liczone od dnia zakończenia podstawowej opieki serwisowej. W zakresie zamówienia usług 
objętych prawem opcji jest odpowiednio: 
3.1 zakres usług objęty prawem opcji 1 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
podstawowej 36-miesięcznej opieki serwisowej, 
3.2 zakres usług objęty prawem opcji 2 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
opieki serwisowej objętej opcją 1, 
3.3 zakres usług objęty prawem opcji 3 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
opieki serwisowej objętej opcją 2. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, 
tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w 
zakresie: opcji 1 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia podstawowej 36-
miesięcznej opieki serwisowej, opcji 2 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
opieki serwisowej objętej opcją 1, opcji 3 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
opieki serwisowej objętej opcją 2, objęta jest prawem opcji w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi 
zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu 
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne 
roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach 
realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych usług serwisowych (helpdesk) 
objętych dokumentacją postępowania i ofertą Wykonawcy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w 
całości lub określonej jego części od możliwości finansowych i potrzeb w okresie realizacji zamówienia lub 
danej opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie 
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do 
korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej na 3 miesiące przed upływem okresu podstawowej 36-
miesięcznej opieki serwisowej (helpdesk) lub na 3 miesiące przed upływem okresu opieki serwisowej (helpdesk) 
objętej odpowiednio opcją 1 lub 2, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji 
zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i 
niniejszej umowy. 
5. Zamawiający informuje, iż dysponuje własną bazą sprzętową pozwalającą na umieszczenie w środowisku 
zwirtualizowanym oprogramowania Microsoft, Linux. W przypadku użycia oprogramowania Oracle 
Zamawiający dysponuje gotową instalacją na Mazowieckiej Platformie Informatycznej wymagającą dokonania 
parametryzacji.  
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych 
oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 1 do SIWZ.  
7. Zamawiający zaznacza, iż jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia koniecznym będzie, aby Wykonawca 
posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu USOS, zobowiązany jest do złożenia 
dokumentów potwierdzających ten fakt, nie później niż w dniu zawarcia umowy. 
8. Zamawiający zaznacza, iż w treści formularza jak i w tabeli opisującej kalkulację ceny w formularzu oferty 
wymaga, oprócz podania ceny oferty w zakresie podstawowym i w zakresie opcji wraz z indywidualną 
kalkulacją, umieszczenia również ewentualnych wszystkich opłat będących po stronie Zamawiającego, a 
wynikających z koniecznych zakupów, na przykład bramki SMS, licencji na oprogramowanie konieczne do 
uruchomienia systemu, opłat konsorcyjnych, opłat członkowskich n.p. związanych z przystąpieniem do MUCI, 
itp., które Zamawiający będzie zobowiązany uiścić w okresie realizacji zamówienia i 36 miesięcznym okresie 
gwarancji i rękojmi bezpośrednio na rzecz danego podmiotu lub instytucji, albo na rzecz Wykonawcy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na oprogramowanie firmy Microsoft przysługuje Zamawiającemu tzw. 
stawka edukacyjna. 
9. Zamawiający wymaga instruktażu dla wskazanych użytkowników dla co najmniej 30 osób w wymiarze co 
najmniej 120 godzin zegarowych, świadczonych w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, w terminie do 
zakończenia IV Etapu realizacji zamówienia.  
10. Zamawiający, w okresie 36 miesięcznej opieki serwisowej (helpdesk) liczonej od dnia zakończenia 
wdrożenia, wymaga wykonania przez Wykonawcę w ramach umowy 180 godzin zegarowych (60 godzin 
zegarowych rocznie) prac rozwojowych/ konsultingowych /instruktażowych, świadczonych zdalnie oraz 48 
godzin zegarowych (16 godzin zegarowych rocznie) szkoleń realizowanych w siedzibie Zamawiającego w 
Krakowie. 
11. Zamawiający,  w okresie 12 miesięcznej opieki serwisowej (helpdesk) odpowiednio w ramach opcji 1, 2 i 3 
w przypadku ich zlecenia, wymaga wykonania przez Wykonawcę 60 godzin zegarowych rocznie prac 
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rozwojowych/ konsultingowych /instruktażowych, świadczonych zdalnie oraz 16 godzin zegarowych rocznie 
szkoleń realizowanych w siedzibie Zamawiającego w Krakowie. 
12. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia następnego po zakończeniu 
IV Etapu umowy. 
13. Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na 
podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia 
charakteryzuje się działalnością indywidualną, twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje 
znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy. Zauważyć też należy, iż informatycy najczęściej są 
przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w 
formie samozatrudnienia albo w formie umowy o dzieło bądź umowy kontraktowej.  
14. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, 
z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, odpowiednio dla zakresu 
podstawowego oraz zakresów objętych prawem opcji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ 
oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z treścią formularza jak i zestawieniem tabelarycznym 
do wyliczenia ceny oferty zawartym w formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. 
15. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w 
SIWZ, na potwierdzenie czego zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis oferowanego przedmiotu zamówienia 
zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ (wykaz modułów i funkcjonalności, parametrów itp.). 
16. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony ich 
wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 
17. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę 
odpowiadającą ich treści. 
18. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 
19. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72000000-5 usługi 
informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, 72514200-3 usługi 
rozbudowy systemów komputerowych, 71356300-1 usługi wsparcia technicznego, 72514300-4 usługi 
w zakresie konserwacji systemów komputerowych, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne. 
20. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do 
rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej 
u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.ast.krakow.pl  
4) Termin wykonania zamówienia. 
1. Zamówienie musi zostać wykonane sukcesywnie w terminie do dnia 30.06.2023 r., z uwzględnieniem 
etapów – okresów realizacji pośrednich, wskazanych poniżej, przy czym: 
1.1 Etap I – analiza przedwdrożeniowa – do 21 dni od podpisania umowy. 
1.2 Etap II – asysta przedwdrożeniowa, prace wdrożeniowe systemu dziekanatowego – do 31.01.2020 r.  
1.3 Etap III – prace nad system rekrutacji Uczelni – do 31.03.2020 r. 
1.4Etap IV – testowanie systemu, usuwanie błędów, instruktaż dla pracowników z obsługi systemu 
dziekanatowego – do 30.06.2020 r.  
1.5Etap V – 36-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia etapu IV, tj. do dnia 30.06.2023 
r.  
2. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi nie później niż do dnia 6 listopada 2019 r., natomiast w 
przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 
realizacji i jego poszczególnych etapów o stosowną liczbę dni w zwłoce do planowanego terminu zawarcia 
umowy. 
5) Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 
1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.  
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku. 
1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację 
zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 
1.2.1 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 500 000,00 PLN 
brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto). 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia 
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Wykonawcy oraz dokumenty i oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 
6) 1.2 SIWZ.  
1.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną oraz zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, 
dlatego też musi wykazać, że: 
1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi i przeznaczonymi do realizacji zamówienia, tzn. zespołem projektowym, w 
skład którego wchodzić będzie:  
1.3.1.1 Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 
wdrożeniowym lub utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, posiadającym certyfikat 
zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do 
wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył co najmniej w jednej usłudze instalacji i konfiguracji 
systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej albo 
usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi 
dziekanatu w Szkole Wyższej, 
1.3.1.2 co najmniej 4 konsultantów wdrożeniowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 
wdrożeniowym lub utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, którzy uczestniczyli każdy w 
co najmniej w jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym 
systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z 
oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia 
Wykonawcy oraz dokumenty i oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 
6) 1.2 SIWZ. 
1.3.2 Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w 
formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub 
odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 
lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu 
terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi instalacji i 
konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi dziekanatu w szkole 
wyższej albo modernizacja i rozwój systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi 
dziekanatu w szkole wyższej, o wartości łącznej wykazanych dwóch zamówień minimum 1 500 000,00 zł brutto 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).  
Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień zakończonych i 
odebranych.  
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia 
Wykonawcy oraz dokumenty i oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 
6) 1.2 SIWZ. 
1.4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP musi wykazać 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wskazuje ich 
spełnianie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
1.5 Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych 
zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez 
Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższych okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim 
przez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy 
postępowanie. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki 
podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie 
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danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. 
1.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) 
ustawy PZP. 
1.7 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w pkt. 5)1.5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
1.7.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
1.7.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
1.8 Niewykazanie spełniania warunków udziału w postepowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy PZP 
może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
2.1 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wykazani w ofercie podwykonawcy. 
2.2 Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 
4) ustawy PZP, dlatego też Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, bądź wobec którego w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
wobec którego sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub wobec którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.).  
2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych,  
2.2.3 który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. 
3. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wskazani w ofercie podwykonawcy. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy 
PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 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 
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obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia otwarcia ofert. 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia. 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP i braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1.1 wraz z ofertą: 
1.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik 1 do Formularza oferty w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz Załącznik 2 do Formularza oferty, tj. Informację o przetwarzaniu danych osobowych; 
1.1.2 obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, 
niezbędnych dla realizacji zamówienia, odpowiednio dla zakresu podstawowego oraz zakresów objętych 
prawem opcji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego 
Wykonawcy, zgodnie z treścią formularza jak i zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty zawartym 
w formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ; 
1.1.3 opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ (wykaz modułów i 
funkcjonalności, parametrów itp.),  
1.2 na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu tzw. 
„procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy PZP,  
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 
23 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed 
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 
a) aktualny odpis 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 ustawy PZP, 
b) aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
c) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według 
wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty), 
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wypełniony i uzupełniony według 
wzoru stanowiącego Załącznik do Formularza oferty). 
1.3. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 
1) Formularz oferty z załącznikami, 
2) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 
3) dowód wniesienia wadium w przypadku jego złożenia w formie innej niż pieniężna i wpłacenia go przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
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wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 
wykluczenia. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę.  
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez 
dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których 
mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
5. Oferta powinna być  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim 
6. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w 
charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający 
zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. 
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, powyżej, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są 
one aktualne. 
9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany 
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o 
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 
certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych 
powyżej.  
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. 
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
12. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej 
treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od 

ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do 

wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Należy jednak w tym przypadku 

pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) 

będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, 
Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu 
odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia 
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dotyczącego istnienia lub braku powiązań kapitałowych przedstawiony jest w załączniku do formularza oferty 
stanowiącego integralną część SIWZ.  
7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się pisemnie lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z 
wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 
2. Adres i osoba kontaktowa – Iwona Kołodziejczyk, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-
81-96; fax +4812-422-02-09; e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl   
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 7) 4 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania. 
7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o 
zamówieniu i SIWZ. 
8) Wymagania dotyczące wadium.  
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść 
wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
2.1 pieniądzu; 
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3 gwarancjach bankowych; 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 
310 z późn. zm.). 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w: 
Santander Bank Polska S.A., nr 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000.  
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 
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5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w 
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie 
Zamawiającego przed upływem  terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium 
w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym 
oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu 
postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z 
ofertą. 
9) Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu 
zamówienia.  
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 
do SIWZ (wykaz modułów i funkcjonalności, parametrów itp.). 
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z 
podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, odpowiednio dla zakresu podstawowego 
oraz zakresów objętych prawem opcji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz 
doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z treścią formularza, jak i zestawieniem tabelarycznym do 
wyliczenia ceny oferty zawartym w formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. 
4. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki, zawierające 
oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia 
opisane w pkt 5) SIWZ, a wyszczególnione w pkt 6) SIWZ (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z 
ich treścią). 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez 
pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, przy czym dotyczy to również 
przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, w tym uczestników konsorcjum i 
wspólników spółek cywilnych.  
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6. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub 
zawodowej 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 potrzeby korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  
7. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 23 ustawy PZP, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
7.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym 
przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym 
pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy, 
7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w 
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, 
7.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona 
będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
8. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona przez Wykonawcę 
według treści postanowień niniejszej SIWZ. 
9. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej 
SIWZ. 
10. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji 
wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 
11. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy i napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem 
odręcznym. 
12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:  
12.1 osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych (przedsiębiorców), rejestrach 
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 
12.2 osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej 
przez ministra właściwego ds. gospodarki; 
12.3 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa 
powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone 
do oferty; 
12.4 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, oraz wspólnicy spółek cywilnych, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie 
pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę (np. umowę spółki 
cywilnej); 
12.5 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie 
z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
13. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył 
oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ oraz umieścił wszystkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), 
iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia 
ofert.  
14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia 
podstaw wykluczenia. 
15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
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1. Oferty należy składać w Sekretariacie AST w Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p. 
pok. 219, w terminie do dnia 8 października 2019 r. do godziny 10:00. 
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po 
upływie terminu do wniesienia odwołania, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. 
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do 
Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na 
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem oraz 
opieką serwisową  systemu obsługi dziekanatu dla Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21 – 
22 w Krakowie - nie otwierać przed dniem 8 października 2019 r. godz. 10:15.” oraz opatrzyć kopertę 
pieczęcią adresową Wykonawcy.  
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 
terminu składania ofert. 
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu 
składania ofert. 
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 8 października 2019 r. o godzinie 10:15 w  AST w Krakowie, przy 
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p. pok. 222. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  
8.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
8.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
8.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24  
ustawy PZP. 
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 
– 8 lub art. 90 ust. 3 ustawy PZP, w tym jeżeli oferta utraci ważność na skutek nieprzedłużenia terminu 
związania ofertą przez Wykonawcę na wezwanie lub bez wezwania Zamawiającego albo nastąpi przerwanie 
ciągłości biegu terminu związania ofertą. 
13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 
przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o 
odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym 
przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 
15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w 
pkt 11) 14. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
12) Opis sposobu obliczenia ceny.     
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, z podaniem 
cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, odpowiednio dla zakresu podstawowego oraz 
zakresów objętych prawem opcji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia 
zawodowego Wykonawcy, zgodnie z treścią formularza jak i zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny 
oferty zawartym w formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. 
2. Sumaryczna cena brutto oferty wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy i 
przedstawiona w treści formularza jak i w formie zestawienia tabelarycznego do wyliczenia ceny oferty 
zawartego w formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ, winna odpowiadać cenie podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty. 
3. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 178) za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Cenę oferty i jej poszczególne wartości składowe w ofercie należy określać z 
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dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takich ofert dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
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. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, przy uwzględnieniu możliwości płatności 
bezpośrednich dokonywanych przez Zamawiającego, o których mowa w zapisach SIWZ i umowy oraz ofercie 
Wykonawcy odpowiednio o ile dotyczy. 
6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, w tym zakres podstawowy zamówienia oraz opcje, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
7. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatności 
nastąpią na podstawie faktur częściowych, wystawianych po wykonaniu i zakończeniu oraz protokolarnym 
odebraniu określonego zakresu usług objętych wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z zapisami wzoru 
umowy. 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. 
Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ.  
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1 Cena za całość zamówienia:    – 50%, 
2.2 Cena za opcje                                                     – 10%, 
2.3 Funkcjonalność systemu     – 20%, 
2.4 Doświadczenie osoby nadzorującej:   – 10%,  
2.5 Zatrudnienie personelu zespołu projektowego opisanego przeznaczonego do realizacji zamówienia w pkt 5) 
ppkt 1.3.1.1. i 1.3.1.2 SIWZ na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu przez cały okres realizacji umowy, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 
r. poz. 1040 z poźn. zm.)                   – 10%. 
3. Punkty przyznawane za kryterium „cena za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cnaj : Co) x 50 
gdzie: 
C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Co - cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 50. 
4. Punkty przyznawane za kryterium „cena za opcje” (tj. wartość sumaryczna cen za usługi we wskazanych 
zakresach objętych prawem opcji)  będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cnaj : Co) x 10 
gdzie: 
C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Co - cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 10. 
5. Punkty przyznawane za kryterium „Funkcjonalność systemu” będą przyznawane na podstawie oceny 
wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z poniższym wzorem: 
   Funkcjonalność oferty badanej 
 F  = ------------------------------------------ x 100 x 20% 
       Funkcjonalność najkorzystniejsza  
                     (spośród ofert) 
gdzie: 
F – liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana w tym kryterium, 
Funkcjonalność oferty badanej – suma punktów cząstkowych przyznanych badanej ofercie w tym kryterium, 
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Funkcjonalność najkorzystniejsza – najwyższa liczba sumy punktów cząstkowych w tym kryterium spośród 
wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 20. 
6. Punkty przyznawane za kryterium „Doświadczenie osoby nadzorującej” będą przyznawane na 
następujących zasadach: 
6.1 Punkty przyznawane za kryterium „Doświadczenie osoby nadzorującej” będą przyznawane na podstawie 
wykazu obrazującego doświadczenie osoby nadzorującej przeznaczonej do pełnienia funkcji kierownika 
projektu, które Zamawiający oceni na podstawie przedstawionego w ofercie doświadczenia, tj. w oparciu o 
oświadczenie i wykaz realizacji zawarty w formularzu oferty, dotyczący wykonanych dodatkowych realizacji 
jako osoba nadzorująca wykonanie usługi, czyli kierowanie projektem w zakresie zakończonej usługi instalacji i 
konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole 
Wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym 
systemu obsługi dziekanatu w Szkole Wyższej. 
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt za każdą jedną wykazaną usługę - maksymalnie cztery usługi. Wykazanie więcej niż 
czterech usług nie będzie dodatkowo punktowane.  
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 10. 
7. Kryterium – zatrudnienie personelu zespołu projektowego przeznaczonego do realizacji zamówienia 
opisanego pkt 5) ppkt 1.3.1.1. i 1.3.1.2 SIWZ na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu przez cały okres 
realizacji umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.). 
Zamawiający przyzna w tym kryterium za zatrudnienie personelu zespołu projektowego przeznaczonego do 
realizacji zamówienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu przez cały okres realizacji umowy za każdą 
osobę wskazaną w zespole 2 pkt. 
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 10. 
8. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty. 
8.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
8.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez 
zaokrągleń). 
8.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego: 
1.1 wykaz podwykonawców o ile są przewidziani na etapie podpisania umowy, 
1.2 zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
1.3 aktualną kopię polisy ubezpieczenia OC, 
1.4 wykaz (listę) osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz aktualnymi z kopiami dokumentów 
potwierdzających ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w zakresie jakim dotyczy, 
1.5 umowę konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę, 
1.6 uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji usług. 
2. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, legitymujących się wymaganą wiedzą i 
doświadczeniem oraz kwalifikacjami lub stosownymi uprawnieniami o ile są wymagane, wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub emailem bądź 15 dni, 
jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 
których mowa w pkt 14)3. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta lub zaistniały przesłanki określone w art. 94 ust. 2 PZP. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 
1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
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15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 
110 z późn. zm.). 
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginał dokumentu 
zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi 
uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 
3. Z dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z 
ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a 
sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
4. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać:  
4.1 określenie treści zobowiązania:  „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej 
numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję lub udzielone poręczenie, 
4.2 klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna, 
4.3 określenie beneficjenta, tj. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. 
Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, 
4.4 określenie Zleceniodawcy, 
4.5 określenie gwaranta/poręczyciela, 
4.6 informację identyfikującą stosunek umowny, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie przez wskazanie 
przedmiotu umowy i jej numeru, 
4.7 sumę gwarancyjną lub zakres poręczenia, 
4.8 postanowienie, zgodnie z którym gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy i obejmuje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności o 
zapłatę kar umownych oraz ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, 
4.9 postanowienie, zgodnie z którym gwarant/poręczyciel bezwarunkowo dokona zapłaty na rzecz 
Beneficjenta/uprawnionego z tytułu poręczenia kwotę do określonej wysokości na pierwsze pisemne żądanie, 
bez konieczności uzasadnienia żądania, o ile beneficjent powoła w treści żądania postanowienie umowne 
stanowiące podstawę powstania roszczenia o zapłatę z tytułu gwarancji lub poręczenia,  
4.10 termin w jakim zostanie zapłacona żądana kwota, 
4.11 termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 
4.12 sposób doręczenia gwarantowi/poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do korespondencji), 
4.13 postanowienie, zgodnie z którym prawem właściwym dla gwarancji lub poręczenia jest prawo polskie, 
4.14 postanowienie, zgodnie z którym sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z 
gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo według  siedziby beneficjenta, 
4.15 klauzulę identyfikacyjną. 
5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poręczenie musi spełniać warunki zabezpieczenia 
wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (w szczególności żądaniem dodatkowych 
dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania 
zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie. 
6. Wykonawca powinien załączyć kopię/e pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję w 
imieniu Gwaranta lub udzielającej poręczenia w imieniu Poręczyciela, udzielonego przez osobę/osoby 
upoważnione w KRS, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS lub innego 
pracownika gwaranta, albo przez notariusza. 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia.  
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może dokonać zmiany sposobu zabezpieczenia na jeden lub 
kilka sposobów, o których mowa w pkt 15)1. SIWZ. 
10. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 
12. Zabezpieczenie będzie wynosiło 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy odpowiednio dla wartości zamówienia 
podstawowego i zakresów objętych prawem opcji o ile zostaną zlecone. 
13. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
14. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, 
które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 
15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 
16. Wypłata, o której mowa w pkt 15)15. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
17. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ przedstawia również 
regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
18. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy, jak i zmiany terminu jej realizacji stosownej i 
odpowiedniej zmianie ulega również wartość i termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z 
odpowiednio dla wartości zamówienia podstawowego i zakresów objętych prawem opcji o ile zostaną zlecone. 
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16) Wzór umowy 

   

 
POW R.03.05.00-00-z070/18 
„Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

U M O W A   
zawarta w Krakowie w dniu ……… roku pomiędzy: 
 
Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-
22, 31-109 Kraków, reprezentowaną przez:  
………………………………………,  
przy kontrasygnacie kwestora ……………………………………………….,  
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
................................................................................................................................................. zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................. 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 
…………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) 
....................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 
…………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP ……………………………………………………., 
działającymi solidarnie jako wspólnicy spółki cywilnej …………………………………………………………, NIP: 
……………………………….., REGON: ………………………………………… 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

1. ……………............................................................................................................................... zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym przez:……………………………... 
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam. 
…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) 
.................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
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prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: ....................................... i NIP: 
........................................,  
działającymi solidarnie, reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 
…. z dnia: 
………………………………………………………………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 

2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
Przedmiot Umowy 

§ 1 Zakres zamówienia 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na realizacji 
usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieka serwisową systemu obsługi dziekanatu 
dla Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie. 
2. Integralną częścią umowy zawartej na postawie udzielonego zamówienia publicznego jest dokumentacja 
postępowania przetargowego, w szczególności SIWZ wraz z jej Załącznikami i oferta Wykonawcy będące w 
posiadaniu Zamawiającego.  
3. Przy wykładni umowy należy uwzględnić treść wyjaśnień do SIWZ udzielonych przez Zamawiającego w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Poniższe zapisy wzoru umowy będę odpowiednio zastosowane w przypadku deklaracji zatrudnienia personelu 

zespołu projektowego przeznaczonego do realizacji zamówienia opisanego w pkt 5) ppkt 1.3.1.1. i 1.3.1.2 SIWZ 

na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu przez cały okres realizacji umowy, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.) 

4. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że osoby przeznaczonego do realizacji zamówienia i przewidziane w 
treści oferty do pełnienia funkcji zespołu projektowego w liczbie ………… będą zatrudnione w ramach stosunku 
pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) przez cały okres realizacji umowy w pełnym 
wymiarze etatu. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez 
okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze 
zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z 
realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy jeżeli będą to pracownicy zadeklarowanego do realizacji 
umowy podwykonawcy. Strony zgodnie oświadczają, iż podana w warunku udziału w postępowaniu i w 
załączniku do umowy liczba osób jest minimalna, a Wykonawca niezależnie od liczby wynikającej z listy 
(wykazu) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy, która stanowi załącznik nr 9 
do umowy, zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 
5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy minimalna wymagana ilość osób 
zatrudnionych na umowę o pracę wskazana na liście (wykazie) stanowiącej załącznik do umowy faktycznie 
uczestniczyć będzie w realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiązuje się do 
utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania umowy w pełnym wymiarze etatu. 
6. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5 przez 
Wykonawcę lub przez jego pracownika przed zakończeniem okresu realizacji umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę lub skierowania do 
wykonywania prac na miejsce dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej już u Wykonawcy. 
7. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy we wskazanym w 
SIWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego 
zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ. 
8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o 
pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 
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1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne 
oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy np.: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy 
i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę  (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 
A. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy lub 
B. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 
z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli 
Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu 
zweryfikowania, czy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności 
wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby 
przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne 
przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 
3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
9. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr 9 
do umowy. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 9 pod 
warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób przy realizacji przedmiotu umowy we 
wskazanym w SIWZ i ofercie zakresie. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie 
informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej 
opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę 
(dokumenty przykładowo wymienione w ust. 8 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 
11. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w szczególności jeżeli stwierdzi, że 
oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich 
autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca lub 
podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
12. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę w następujących przypadkach: 
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a) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 
8 pkt. 1) – w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek, a w przypadku ich przedstawienia (okazania, 
przedłożenia) z opóźnieniem – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek, 
b) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą niekompletne lub nie 
będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 
50,00 zł za każdy dzień i za każdy przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub 
jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń, 
c) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 10 zdanie drugie lub § 1 ust. 8 – w wysokości 100,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek. 
13. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w stopniu 
nie mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 8  pkt 1) może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 
wymienionym powyżej zdarzeniu  uzasadniającym odstąpienie od umowy. 
14. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w stopniu 
nie mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 
wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące wykazu (listy) osób zatrudnionych przy 
realizacji umowy na podstawie umowy o pracę wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi fakt ich 
zatrudnienia poprzez składanie pisemnego oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później 
niż do 10 dnia każdego miesiąca realizacji zamówienia. Jeżeli przedmiotowy termin wypada w dzień wolny od 
pracy, dokumenty należy dostarczyć w kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. W 
przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z daną osobą, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zatrudnienia w jej miejsce w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, bądź do skierowania w 
miejsce tej osoby innego zatrudnionego już pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia aktualizacji 
wykazu (listy) i dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach, o 
których mowa w zdaniach poprzednich ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 4.000,00 zł za 
każdorazowy brak ich złożenia. 
Niezależnie czy powyższe zapisy dotyczące umów o pracę znajdą odpowiednio zastosowanie, poniże zapisy w 

aspekcie prawa opcji są obowiązujące. 

16. Przedmiot umowy obejmuje realizację usług polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1 w 
zakresie podstawowym oraz w ramach przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do skorzystania z prawa 
opcji zwiększającego zakres zamówienia, przy czym w ramach przedmiotu umowy Zamawiający jest 
uprawniony do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanych poniżej, a Wykonawca zobowiązany 
jest do jego realizacji na warunkach wynikających z niniejszej umowy i jej załączników: 
a) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części,  
b) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też 
nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 
c) zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia Zamawiającego, zawierającego zakres usług w ramach przedmiotowego uprawnienia 
Zamawiającego, 
d) termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 
termin wskazany w dokumentacji postępowania,  
e) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji są takie same jak te, które obowiązują przy 
realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami umowy i dokumentacją postępowania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, tj. 
zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w 
zakresie: opcji 1 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia podstawowej 36-
miesięcznej opieki serwisowej, opcji 2 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
opieki serwisowej objętej opcją 1, opcji 3 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia 
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opieki serwisowej objętej opcją 2, objęta jest prawem opcji w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi 
zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu 
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne 
roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach 
realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych usług serwisowych (helpdesk) 
objętych dokumentacją postępowania i ofertą Wykonawcy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w 
całości lub określonej jego części od możliwości finansowych i potrzeb w okresie realizacji zamówienia lub 
danej opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie 
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do 
korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej na 3 miesiące przed upływem okresu podstawowej 36-
miesiącznej opieki serwisowej (helpdesk) lub na 3 miesiące przed upływem okresu opieki serwisowej (helpdesk) 
objętej odpowiednio opcją 1 lub 2, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji 
zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i 
niniejszej umowy. 

§ 2 Definicje 
1. Ilekroć Umowa stanowi o:  
1.1 Administratorze – należy przez to rozumieć pracownika Zamawiającego mającego pełne uprawnienia do 
zarządzania Systemem; 
1.2 Awarii – należy przez to rozumieć błędne zachowanie Systemu lub stan Systemu, w którym występuje 
niemożliwość jego uruchomienia, utrzymania w ruchu, poprawnego wykonywania procesów lub poważne 
uszkodzenie danych, uniemożliwiające lub utrudniające dalsze ich przetwarzanie; 
1.3 Czasie Naprawy – należy przez to rozumieć czas od momentu dokonania przez Zamawiającego Zgłoszenia 
Serwisowego do momentu pozytywnego wyniku Testów i potwierdzenia poprawności działania naprawianej 
funkcjonalności w Systemie z wyłączeniem czasu czynności wykonywanych przez Zamawiającego w ramach 
Naprawy; czas określony w pkt. 1.19 poniżej w zależności od priorytetu zgłoszenia; 
1.4 Czasie Reakcji Serwisowej – należy przez to rozumieć czas od momentu dokonania przez Zamawiającego 
Zgłoszenia Serwisowego do chwili potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę, nie więcej niż 8 godzin 
zegarowych, a w przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę nie więcej niż 16 godzin zegarowych od 
dokonania przez Zamawiającego złożenia serwisowego; 
1.5 Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni tygodnia, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt i innych 
dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni, które Zamawiający ustali jako wolne od 
pracy, przy czym jeden Dzień roboczy obejmuje 8 godzin zegarowych; 
1.6 Godzinach roboczych – należy przez to rozumieć czas pracy w Dniu roboczym od godz. 7:30 do 15:30; 
1.7 Incydencie – należy przez to rozumieć problem w Systemie wymagający zbadania, zgłoszony przez 
Upoważnionego pracownika Zamawiającego, w szczególności powstały w związku z wystąpieniem Awarii; 
1.8 Kierowniku utrzymania ze strony Wykonawcy – należy przez to rozumieć Upoważnionego pracownika 
Wykonawcy powołanego przez Zamawiającego w celu pełnienia funkcji kierowniczej w zakresie wykonywania 
przez Wykonawcę usług określonych w umowie;  
1.9 Kierowniku utrzymania ze strony Zamawiającego – należy przez to rozumieć Upoważnionego pracownika 
Zamawiającego powołanego przez Zamawiającego w celu pełnienia funkcji kierowniczej w zakresie 
wykonywania przez Wykonawcę usług określonych w umowie;  
1.10 Konsultacjach – należy przez to rozumieć doradztwo z zakresu Systemu oraz jego funkcjonowania 
świadczone przez upoważnionych pracowników Wykonawcy lub Konsultantów; 
1.11 Konsultacjach na miejscu – należy przez to rozumieć Konsultacje świadczone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego;  
1.12 Konsultacjach zdalnych – należy przez to rozumieć Konsultacje świadczone niezwłocznie z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, poczty elektronicznej lub Systemu; 
1.13 Konsultancie – należy przez to rozumieć Upoważnionego pracownika Wykonawcy lub osobę, z której 
pomocą Upoważniony pracownik Wykonawcy wykonuje usługę lub której powierza wykonanie tej usługi 
ustalając sposób jej świadczenia; 
1.14 Naprawie – należy przez to rozumieć czynności wykonywane w celu usunięcia Usterki od momentu 
Zgłoszenia Serwisowego do momentu pozytywnego wyniku Testów akceptacyjnych w Systemie i potwierdzenia 
poprawności działania naprawianej funkcjonalności w Systemie Zamawiającego; 
1.15 Oprogramowaniu – należy przez to rozumieć platformę systemu dziekanatowego zaoferowanego przez 
Wykonawcę; 
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1.16 Oprogramowaniu standardowym – należy przez to rozumieć część Oprogramowania, która składa się 
wyłącznie z kodu producenta; 
1.17 Osobodniu – należy przez rozumieć jednostkę miary wyznaczoną jednym Dniem roboczym 
przepracowanym przez jedną osobę; 
1.18 Poprawce – należy przez to rozumieć rozwiązanie w Systemie zastosowane w celu usunięcia usterki; 
1.19 Priorytecie Zgłoszenia – należy przez to rozumieć stopień ważności nadawany przez Administratora lub 
upoważnionego pracownika Zamawiającego Zgłoszeniu Serwisowemu. Wyróżnia się następujące Priorytety 
Zgłoszenia: 
a. Krytyczny – oznaczający zakłócenie uniemożliwiające korzystanie z Systemu lub realizację krytycznych 
procesów, czas na usunięcie: 24 godziny zegarowe,  
b. Poważny – oznaczający zakłócenie znacznie utrudniające korzystanie z Systemu lub jego części, czas na 
usunięcie: 160 godzin zegarowych,   
c. Zwykły – oznaczający zakłócenie Systemu lub jego części o poziomie innym niż krytyczny i poważny; czas na 
usunięcie: 320 godzin zegarowych, 
1.20 Reakcji Serwisowej – należy przez to rozumieć potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia 
Serwisowego dokonanego przez Zamawiającego;  
1.21 Rejestrze Serwisowym – należy przez to rozumieć system raportowania wykonywania usługi 
z nieograniczonym dostępem dla Administratora, będący częścią Systemu, umożliwiający identyfikację 
przedmiotu świadczonej usługi, czas jej wykonywania, liczbę godzin zegarowych wykorzystanych na jej 
wykonanie; 
1.22 Rozwiązaniu zastępczym – należy przez to rozumieć tymczasową naprawę wykonywaną przez Wykonawcę 
w razie niemożliwości dokonania Naprawy w terminie określonym w umowie lub konieczności zabezpieczenia 
Zamawiającego przed szkodą mogącą powstać w wyniku Usterki lub Awarii. 
1.23 Systemie – należy przez to rozumieć system zaoferowany przez Wykonawcę, następnie wdrażany 
i rozwijany u Zamawiającego;  
1.24 Szkoleniach – należy przez to rozumieć usługi obejmujące obszar wdrażanych funkcjonalności Systemu;  
1.25 Teście regresji – należy przez to rozumieć test wykonywany kolejny raz, to jest powtórnie i następnie, po 
zmianach wprowadzonych w Systemie; przy czym Test regresji jest zdany, jeśli jego wyniki są zgodne 
z wynikami oczekiwanymi, określonymi w definicji testu; 
1.26 Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z Załącznikami; 
1.27 Usterce – należy przez to rozumieć defekt w oprogramowaniu lub konfiguracji będący powodem Awarii 
Systemu; 
1.28 Upoważnionym pracowniku Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do działania 
w imieniu lub na rzecz Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy; wykaz osób 
i zakres kompetencji wraz z danymi kontaktowymi zawiera Załącznik nr 3 do umowy;  
1.29 Upoważnionym pracowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez 
Zamawiającego jako odpowiadającą za merytorycznie poprawne działanie systemu, realizację procedur 
związanych z wykonaniem usług lub obowiązków wynikających z umowy; wykaz osób i zakres kompetencji wraz 
z danymi kontaktowymi zawiera Załącznik nr 2 do umowy; 
1.30 Usłudze wsparcia - należy przez to rozumieć udzielenie informacji lub gotowość Wykonawcy lub 
Upoważnionych pracowników Wykonawcy do udzielania informacji o Oprogramowaniu; 
1.31 Usługach rozwojowych – należy przez to rozumieć w szczególności rozszerzenie lub modyfikację standardu 
funkcjonalnego lub charakterystyk jakościowych Systemu oraz przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu 
dokumentacji wykonanego Systemu; integrację z systemami zewnętrznymi, w tym projektowanie i 
implementację interfejsów oraz przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonanego 
Systemu; 
1.32 Utworze – należy przez to rozumieć każdy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych stworzony w ramach wykonywania umowy przez Wykonawcę lub 
wykorzystany przez Wykonawcę w celu wykonania umowy w  związku z przedmiotem usług świadczonych na 
rzecz Zamawiającego, w szczególności: programy komputerowe, poprawki, modyfikacje Systemu, aktualizacje 
Systemu, zmiany i aktualizacje dokumentacji Systemu (w tym także procedur, instrukcji, dokumentów), 
dokumentację wytworzoną przez Wykonawcę w ramach wykonywania umowy, w tym dokumentację zmian 
wprowadzanych w Systemie, zbiory przypadków testowych, skrypty testów, analizy, koncepcje, raporty, 
dokumenty dotyczące kodów źródłowych modyfikacji, dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę;  
1.33 Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą w imieniu lub na rzecz Zamawiającego z 
Oprogramowania i Systemu, w szczególności pracownicy Zamawiającego;  
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1.34 Użytkowniku Kluczowym – należy przez to rozumieć odpowiednio przeszkolonego i kompetentnego 
Użytkownika, który zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną innym Użytkownikom Systemu;  
1.35 Warsztatach – należy przez to rozumieć szkolenia w zakresie praktycznych umiejętności pracowników 
Zamawiającego w użytkowaniu Oprogramowania; 
1.36 Wykonawcy – należy przez to rozumieć ……………………….. 
1.37 Zamawiającym – należy przez to rozumieć AST w Krakowie  
1.38 Zgłoszeniu Serwisowym – należy przez to rozumieć powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego 
o wystąpieniu Incydentu, Usterki, Awarii Systemu. 

§ 3 Opis Systemu 
Szczegółowy opis wymaganego wdrożenia systemu dziekanatowego na dzień zawarcia umowy zawiera 
Załącznik nr 1 do umowy. 

§ 4 Usługa analizy, wdrożenia, utrzymania i opieki serwisowej (helpdesk) 
1. W ramach świadczenia Usługi analizy, wdrożenia i utrzymania Systemu Wykonawca zobowiązuje się do 
kompleksowej oceny stanu istniejących u Zamawiającego programów, zdiagnozowania potrzeb, a następnie 
zapewnienia wprowadzenia opisanych w Załączniku nr 1 do umowy funkcjonalności oraz utrzymania Systemu, w 
tym świadczenia usług w zakresie helpdesk.  
2. W ramach Usługi utrzymania Systemu Wykonawca będzie w szczególności: 
1) zapewniał maintenance – rozumiany jako zakres usługi utrzymania świadczonej przez producenta 
zaoferowanych oprogramowań określony w oparciu o warunki licencji udzielonej Zamawiającemu; 
2) stale monitorował krytyczne parametry pracy Systemu, przez które należy rozumieć parametry, których 
zmiana może skutkować lub będzie skutkować powstaniem Awarii; 
3) monitorował zmiany przepisów prawa i niezwłocznie (po akceptacji przez Zamawiającego), w terminie do 15 
dni, dostosowywał System do zmieniających się przepisów; 
4) świadczył usługi usuwania Usterek, wprowadzania Poprawek i aktualizacji, w terminach zapewniających 
ciągłe, sprawne i niezakłócone funkcjonowanie systemu ;  
5) udzielał Konsultacji zdalnych; 
6) świadczył usługi szkoleniowe i instruktażowe, prace rozwojowe/ konsultingowe /instruktażowe dla 
pracowników Zamawiającego w wymiarze 60 godzin zegarowych rocznie świadczonych zdalnie oraz 16 godzin 
zegarowych rocznie szkoleń realizowanych w siedzibie Zamawiającego w Krakowie.  
3. Czynności określone w ust. 2 pkt 3) powinny być dokonane przed wejściem w życie zmian przepisów 
z wyprzedzeniem niezbędnym do uwzględnienia zmian Systemu przez jego Użytkowników. Jeżeli okaże się to 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgodnią wzajemnie sposób i termin wykonania tych 
czynności.  
4. W ramach utrzymania Systemu Wykonawca będzie również: 
1) utrzymywał gotowość do świadczenia Usługi usuwania Usterek, to jest rezerwował osoby i środki potrzebne 
do świadczenia tej usługi na rzecz Zamawiającego; 
2) zapewniał Upoważnionych pracowników Wykonawcy świadczących Konsultacje Zdalne na żądanie 
Zamawiającego. 
5. Wykonawca zapewni, iż Zamawiający będzie ponosił koszty połączeń telefonicznych do Wykonawcy w 
wysokości nie wyższej od ceny połączenia krajowego uiszczanej przez Zamawiającego na rzecz każdoczesnego 
operatora obsługującego Zamawiającego w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej. 

§ 5 Usługi rozwojowe 
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług rozwojowych Systemu oraz 
Usług edukacyjnych w zakresie Systemu.  
2. Usługi rozwojowe obejmują w szczególności: 
1) rozszerzenie lub modyfikację standardu funkcjonalnego lub charakterystyk jakościowych Systemu oraz 
przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie;  
2) integrację z systemami zewnętrznymi, w tym projektowanie i implementację interfejsów oraz 
przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie.  
3. Usługi edukacyjne obejmują: 
1) Szkolenia – przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenia dla Użytkowników Systemu obejmujące obszar 
istniejących funkcjonalności Systemu oraz nowych funkcjonalności, wdrażanych w ramach Usług rozwojowych 
zarówno zdalne, jak i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
2) Konsultacje na miejscu – konsultacje świadczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obejmujące 
obszar wiedzy merytorycznej z zakresu Systemu oraz jego funkcjonowania; 
3) Warsztaty – zajęcia praktyczne doskonalące umiejętności pracowników Zamawiającego w użytkowaniu 
Systemu.  
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4. Usługi rozwojowe będą świadczone przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie 
złożonego zamówienia dotyczącego określonej usługi. 
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie 
skorzysta z zamówienia Usług rozwojowych lub skorzysta w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do 
umowy. 

§ 6 Wartości niematerialne i prawne 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych na etapie 
realizacji projektu (dokumentacja, oprogramowanie dedykowane).  
 Oświadczenia Wykonawcy 

§ 7 Zapewnienia Wykonawcy  
1. Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, iż: 
1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne do prawidłowego 
wykonania Umowy, w tym poszczególnych usług; 
2) personel Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące prace w ramach wykonywania umowy posiadają 
doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym poszczególnych usług i w 
całym okresie obowiązywania umowy legitymować się będą odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami; 
3) wszelkie zmiany w Systemie dokonane przez Wykonawcę będą wolne od mechanizmów blokujących lub 
ograniczających funkcjonalności Systemu oraz od wirusów, koni trojańskich (backdoorów), robaków i innych 
szkodliwych programów. 
2. Wykonawca oświadcza, iż wskazana w warunku udziału w postępowaniu i w treści oferty liczba pięciu osób 
niezbędnych do realizacji zamówienia jest minimalna, a Wykonawca niezależnie od tej liczby zobowiązuje się 
do zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, 
aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 

Przedstawiciele Stron przeznaczeni do wykonywania Umowy 
§ 8 Kwalifikacje  

1. Każda Strona deleguje do wykonania Zamówienia osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Wykaz upoważnionych pracowników Stron został zawarty w Załącznikach nr 2 i 3 do Umowy.  
2. Wykonawca deleguje do wykonania umowy osoby wskazane przez Wykonawcę w dokumentach złożonych 
Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osoby jest możliwa 
wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach, przy czym osoba zastępująca musi 
posiadać kwalifikacje nie niższe od osoby zastępowanej. Na zmianę osoby ze strony Wykonawcy musi wyrazić 
uprzednio pisemną zgodę Kierownik utrzymania ze strony Zamawiającego, który nie może jej odmówić bez 
uzasadnionej przyczyny. Powyższy wymóg zgody nie dotyczy Konsultantów niebędących Upoważnionymi 
pracownikami Wykonawcy.  
3. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 
niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów lub będących jego podwykonawcami, w zakresie 
wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot lub podwykonawca. 
4. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób przeznaczonych do realizacji umowy, zgodnie z treścią niniejszej 
umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest 
wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych 
powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w zastępstwie 
osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 9 Kierownicy utrzymania, Zespoły Rozwojowe 
1. W celu należytego wykonania umowy Strony powołują: 
1) Kierownika utrzymania ze strony Wykonawcy; 
2) Kierownika utrzymania ze strony Zamawiającego; 
3) Zespoły Rozwojowe. 
2. W skład Zespołów Rozwojowych ustanowionych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych wchodzą: 
1) Kierownik Zespołu – przedstawiciel Zamawiającego; 
2) Konsultanci Wykonawcy (w tym jeden wiodący); 
3) Użytkownicy kluczowi ze strony Zamawiającego; 
4) przedstawiciele działu informatyki Zamawiającego. 
5. Zmiana przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy może nastąpić w następujących przypadkach: 
1) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, zaakceptowane przez drugą Stronę;  
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2) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, takich jak zmiany organizacyjne, zmiany na 
stanowiskach;  
3) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.  
6. Na wypadek przemijającej nieobecności przedstawiciela Zamawiającego albo Wykonawcy, należy wskazać 
osobę zastępującą (członka Zespołu albo inną osobę), podając jednocześnie termin (datę początkową 
i końcową) zastępstwa. 
7. Osoba zastępująca nieobecnego przedstawiciela Strony musi posiadać kompetencje nie niższe od osoby 
zastępowanej.  
8. Strony mogą tworzyć inne zespoły niezbędne do zapewnienia należytego wykonania umowy.  
9. Niezwłocznie, ale nie później niż 5 dni roboczych po dniu początkowym obowiązywania umowy Strony 
wskażą Kierowników utrzymania oraz składy Zespołów Rozwojowych.  

§ 10 Kompetencje Kierowników utrzymania,  
Zespołów Rozwojowych i Konsultanta wiodącego  

1. Osoby, o których mowa w § 9 upoważnione są do dokonywania w imieniu Strony wyznaczającej danego 
przedstawiciela czynności związanych z wykonywaniem umowy, właściwych dla każdej ze Stron, w zakresie 
niżej określonych kompetencji.  
2. Kompetencje Kierownika utrzymania ze strony Wykonawcy: 
1) definiowanie i organizowanie zasobów ludzkich i rzeczowych; 
2) zarządzanie pracami utrzymaniowymi/wdrożeniowymi Systemu ze strony Wykonawcy; 
3) identyfikowanie oraz kontrola wszelkich zagrożeń dla utrzymania/wdrożenia Systemu;  
4) udział w odbiorach prac oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do odbioru określonej usługi,  
5) udział w spotkaniach z Kierownikami Zespołów Rozwojowych; 
6) nadzór nad realizacją harmonogramu całości prac w ramach świadczenia usługi utrzymania/wdrożenia 
Systemu; 
7) nadzór nad realizacją budżetu utrzymania/ wdrożenia Systemu; 
8) zarządzanie komunikacją projektową i dokumentacją; 
9) współpraca z Kierownikiem utrzymania ze strony Zamawiającego; 
10) weryfikacja analizy przedwdrożeniowej i planów Projektu wdrożenia Systemu; 
11) planowanie zadań przypisanych do wykonania przez Wykonawcę; 
12) niezwłoczne informowanie Kierownika utrzymania ze strony Zamawiającego o zagrożeniach w wykonaniu 
Zamówienia. 
3. Kompetencje Kierownika utrzymania ze strony Zamawiającego: 
1) definiowanie i organizowanie zasobów ludzkich i rzeczowych; 
2) zarządzanie pracami dotyczącymi utrzymania/ wdrożenia Systemu ze strony Zamawiającego; 
3) identyfikowanie oraz kontrola wszelkich zagrożeń dla utrzymania/ wdrożenia Systemu;  
4) udział w odbiorach prac oraz ich zatwierdzanie; 
5) udział w spotkaniach z Kierownikami Zespołów Rozwojowych; 
6) nadzór nad realizacją harmonogramu całości prac w ramach świadczenia usługi utrzymania/ wdrożenia 
Systemu; 
7) nadzór nad realizacją budżetu utrzymania/ wdrożenia Systemu; 
8) zarządzanie komunikacją projektową i dokumentacją; 
9) współpraca z Kierownikiem utrzymania ze strony Wykonawcy; 
10) weryfikacja analizy przedwdrożeniowej i planów Projektu wdrożenia Systemu; 
11) planowanie zadań przypisanych do realizacji przez Zamawiającego; 
12) niezwłoczne informowanie Kierownika utrzymania ze strony Wykonawcy o zagrożeniach w wykonywaniu 
Zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Kompetencje Zespołu Rozwojowego po stronie Wykonawcy: 
1) wykonanie prac konfiguracyjnych; 
2) opracowanie koncepcji testowania Systemu; 
3) przeprowadzanie testów oraz analiza wyników testów; 
4) przygotowanie materiałów instruktarzowych oraz instrukcji; 
5) przeprowadzenie szkoleń użytkowników; 
6) niezwłoczne informowanie Kierownika Zespołu Rozwojowego o zagrożeniach w wykonywaniu Umowy. 

5. Kompetencje Zespołu Rozwojowego po stronie Zamawiającego: 
1) opracowanie koncepcji testowania Sytemu; 
2) przeprowadzenie testów, w tym Testów akceptacyjnych i Testów regresji oraz analiza wyników testów; 
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3) niezwłoczne informowanie Kierownika Zespołu Rozwojowego o zagrożeniach w wykonywaniu Umowy. 

6. Kompetencje Kierownika Zespołu Rozwojowego: 
1) organizacja, nadzór i zatwierdzanie prac Zespołu Rozwojowego; 
2) organizowanie zasobów ludzkich niezbędnych dla realizacji zadań przez Zespół Rozwojowy; 
3) ustalanie harmonogramu prac Zespołu Rozwojowego; 
4) współpraca z Kierownikiem utrzymania ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w ramach powierzonego 
zakresu pracy; 
5) podejmowanie decyzji mających wpływ na docelowy kształt Systemu; 
6) inicjowanie komunikacji z innymi Zespołami Rozwojowymi w celu zapewnienia integralności Systemu; 
7) niezwłoczne informowanie Kierownika utrzymania po stronie Zamawiającego i Wykonawcy o zagrożeniach 
w wykonywaniu umowy. 

7. Kompetencje Konsultanta wiodącego w Zespole Rozwojowym:  
1) ustalenie zakresu prac w ramach danego obszaru; 
2) nadzorowanie całości prac projektowych w ramach danego obszaru; 
3) współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w definiowaniu procedur i procesów gospodarczych, obiegu 
dokumentów, informacji i danych; 
4) informowanie Kierownika utrzymania ze strony Wykonawcy o problemach organizacyjnych, technicznych i 
merytorycznych, i wynikających z tych problemów zagrożeniach; 
5) ustalanie harmonogramu prac: konsultacji i spotkań w Zespole Rozwojowym; 
6) przekazywanie wiedzy Zespołowi Rozwojowemu w zakresie analizowanych w ramach utrzymania/ 
wdrożenia procesów; 
7) proponowanie usprawnień w aktualnie realizowanych procesach; 
8) dokumentowanie wykonanych zmian w Systemie. 

§ 11 Ustalenia Zespołu Rozwojowego 
1. Ustalenia Zespołu Rozwojowego są dokonywane na podstawie wspólnej decyzji Kierownika Zespołu, 
przedstawiciela działu informatyki Zamawiającego oraz Konsultanta wiodącego ze strony Wykonawcy. 
2. Jeżeli Zespół Rozwojowy nie osiągnie porozumienia w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, 
rozstrzygnięcie sprawy należy do kompetencji Kierowników utrzymania ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Jeżeli Kierownicy utrzymania nie osiągną porozumienia w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, 
na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy zgłoszone drugiej stronie w formie pisemnej, odbędzie się 
posiedzenie osób uprawnionych do reprezentacji Stron, którego przedmiotem będzie rozstrzygnięcie sprawy. 
Wiążący charakter ma decyzja Zamawiającego.  
4. Posiedzenia Zespołów Rozwojowych odbywają się w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia Zespołu 
Rozwojowego zwołuje Kierownik Zespołu Rozwojowego lub Konsultant wiodący. 
5. Z każdego posiedzenia spisywany jest protokół. Kierowanie posiedzeniami oraz zapewnienie obsługi 
administracyjnej spoczywa na Kierowniku Zespołu Rozwojowego.  

 § 12 Konsorcjum po stronie Wykonawcy  
1. Wykonawca może wykonywać umowę w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą Partnerzy wykazani 
w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
2. Dla potrzeb umowy przez Wykonawcę rozumie się również ̇ Partnerów wchodzących w skład konsorcjum, 
wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej. 
3. Wykonawcy - Partnerzy wykonujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  
4. Wykonawcy (Partnerzy) wykonujący umowę w ramach konsorcjum wyznaczają spośród siebie Lidera 
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) i reprezentacji 
pozostałych Partnerów wobec Zamawiającego, w tym do zmiany umowy. Lider upoważniony jest także do 
wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz 
Wykonawców i w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów). 
5. Liderem, o którym mowa w ust. 4 jest ................................................. 
6. Płatność ́dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców (Partnerów). 
7. W przypadku wykonywania umowy w ramach konsorcjum, Lider zobowiązany jest do przedłożenia umowy 
konsorcjum, niepozostającej w sprzeczności z postanowieniami umowy i dokumentami, o których mowa 
w SIWZ, ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający nie jest związany postanowieniami umowy 
konsorcjum sprzecznymi z niniejszą umową.  

§ 13 Podwykonawcy 
Wykonawca może wykonywać umowę przy pomocy podwykonawców, których lista stanowi Załącznik 8 do 
umowy (o ile dotyczy) i określa zakres powierzonych czynności każdemu z podwykonawców.  
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Należyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę 
§ 14 Przesłanki ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ́ umowę, w tym poszczególne usługi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, treścią i celem umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy 
charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi 
normami technicznymi. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany wykonać zobowiązanie zgodnie z: 
a) wymogami wynikającymi z właściwych bezwzględnie obowiązujących przepisów, 
b) postanowieniami umowy, 
c) ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
d) treścią dokumentacji stanowiącej podstawę składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego znanej obu Stronom, 
e) wynikami analizy przedwdrożeniowej świadczonej w ramach wykonywania niniejszej umowy,  
f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. 
2. W razie rozbieżności pomiędzy wymogami wynikającymi z ust. 1 lit. a – f pierwszeństwo zastosowania mają 
bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz niniejsza umowa, a w zakresie w nich nieuregulowanym pozostałe 
kryteria określone pod lit. c) – f) zgodnie z kolejnością podaną w ust. 1.  
3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest do podejmowania działań uwzględniających 
konieczność zapewnienia optymalizacji i efektywności procesów realizowanych z wykorzystaniem Systemu i 
nienaruszających przepisów regulujących funkcjonowanie Zamawiającego oraz zakorzenionej w tradycji 
organizacji Zamawiającego. 
4. Zamawiający odpowiada za utrzymanie oraz zmiany środowiska sprzętowo – systemowo – sieciowego, w 
tym za zmiany konieczne dla obsługi Oprogramowania składającego się na System.  
5. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany 
środowiska niezbędnej do świadczenia usług objętych zakresem umowy niezwłocznie po powzięciu informacji 
przez Wykonawcę o wymaganym dostosowaniu środowiska w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcie 
odpowiednich działań.  
6. Jeżeli Zamawiający, mimo powiadomienia przez Wykonawcę dokonanego zgodnie z ust. 5, nie dostosuje 
środowiska w celu umożliwienia świadczenia usług objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do 
świadczenia usług w zakresie, w jakim będzie to możliwe bez wymaganej zmiany środowiska.  
7. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego określonego w ust. 5, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach określonych w umowie.  
8. Zamawiający ma prawo do modyfikacji Systemu. 
9. Wykonawca jest uprawniony do wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu co do zmiany przygotowanej przez 
Zamawiającego do wprowadzenia w Systemie. Sprzeciw jest uzasadniony, jeżeli zmiana doprowadzi do Usterki; 
ciężar dowodu zasadności sprzeciwu spoczywa na Wykonawcy.  
10. Sprzeciw powinien być zgłoszony niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia 
informacji o dokonanej zmianie w Systemie Testowym. Niedopuszczalność lub brak sprzeciwu Wykonawcy 
w podanym wyżej terminie wywołuje skutki tożsame jak dokonanie tej zmiany przez Wykonawcę. W razie 
skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu 
spowodowane tą zmianą. Powyższe nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do świadczenia usług zgodnie z umową 
w odniesieniu do Systemu obejmującego tę zmianę.  

§ 15 Zasady świadczenia usług poza siedzibą Zamawiającego  
i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  

1. Wykonawca świadczy usługi określone w umowie poza siedzibą Zamawiającego, chyba że umowa stanowi 
inaczej lub charakter usługi wymaga stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  
2. Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Konsultantom dostęp do Oprogramowania, ostatnią kopię 
aktualnej wersji zainstalowanego Oprogramowania wraz z całą dokumentacją, dostęp do stanowisk 
komputerowych i serwera. Ponadto, w razie potrzeby w celu wykonania określonej usługi, Zamawiający 
zapewni zdalny dostęp do Systemu lub pomieszczenie i sprzęt komputerowy. Wykonawca jest uprawniony do 
wyboru sposobu dostępu do Systemu (zdalnego lub w jednostce Zamawiającego). 
3. Na czas wykonywania usługi utrzymania Wykonawca otrzyma od Zamawiającego uprawnienia 
administracyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Odpowiednie uprawnienia zostaną nadane 
przez Administratora. Informacje o zmianie uprawnień Administrator niezwłocznie przekazuje Kierownikowi 
utrzymania ze strony Wykonawcy.  
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4. W przypadku wykonywania poszczególnych usług w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Konsultanci i 
inni przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów 
i zasad dotyczących pracy w tym miejscu.  

§ 16 Obowiązek ochrony i przetwarzania danych osobowych 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, a także zachowania 
obowiązujących wymogów prawnych i procedur wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony 
i przetwarzania danych osobowych. 

§ 17 Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współdziałania w ramach wykonywania umowy przez 
Wykonawcę, koniecznego do należytego wykonania zobowiązania.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w ramach wykonywania umowy z innymi wykonawcami 
wskazanymi przez Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla celów wykonywania umowy.  

§ 18 Obowiązek przekazywania informacji  
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania sobie wzajemnie danych i informacji mających 
znaczenie dla należytego wykonywania umowy. Każda ze Stron odpowiada za kompletność i zgodność ze 
stanem faktycznym przekazywanych przez siebie informacji.  
2. Terminy przekazywania informacji, o ile nie będą wynikały z harmonogramu, będą ustalane przez 
Kierowników utrzymania ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla 
należytego wykonywania umowy, w szczególności dochowania terminów wykonania określonych usług lub 
czynności.  

§ 19 Licencje 
1. Każda ze Stron umowy zobowiązana jest do współpracy w celu zabezpieczenia własności intelektualnej 
powstałej podczas wykonywania umowy.  
2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiający po wdrożeniu Systemu będzie w pełni uprawniony do 
korzystania ze Systemu bez dodatkowych opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz producenta Oprogramowania. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie do 
korzystania z Utworów wykorzystanych przez Wykonawcę w celu wykonania umowy w związku z przedmiotem 
usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, które nie zostały stworzone przez Wykonawcę w ramach 
wykonywania umowy, tj. obejmującej terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkie obszary poza jej 
granicami i dotyczącej następujących pól eksploatacji: 
1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na nośnikach 
drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, urządzeniach półprzewodnikowych, na 
płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;  
2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, 
urządzeniach półprzewodnikowych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach 
optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem; 
3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń;  
4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja tego 
Dzieła;  
5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;  
6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie; 
7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym;  
8) możliwość umieszczenia Dzieła lub jego fragmentów na nośnikach reklamy zewnętrznej. 
4. Udzielenie licencji określonej w ust. 3 następuje bezwarunkowo z chwilą dostarczenia utworu lub jego 
określonej części Zamawiającemu, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych 
oświadczeń. 
5. Z chwilą udzielenia licencji przechodzi na Zamawiającego własność ́ dostarczonych Zamawiającemu 
nośników, na których utrwalono Utwory.  

§ 20 Własność intelektualna 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Utwory oraz korzystanie z nich przez Zamawiającego, nie będą 
naruszać ́praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów ani praw do baz danych.  
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, za wynagrodzeniem z tytułu usług objętych umową określonym w 
umowie, majątkowe prawa autorskie wraz z prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 
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przenoszenia tych praw na inne osoby do Utworów stworzonych w ramach wykonywania umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że do Utworów stworzonych w ramach wykonywania umowy, przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i że nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami 
i prawami osób trzecich.  
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz przeniesienie prawa do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych określonych w niniejszym paragrafie, uprawnia Zamawiającego do 
nieograniczonego w czasie i w zakresie terytorium rozporządzania i korzystania z Utworów na następujących 
polach eksploatacji:  
1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na nośnikach 
drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, urządzeniach półprzewodnikowych, na 
płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;  
2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, 
urządzeniach półprzewodnikowych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach 
optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem; 
3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Utworu bez ograniczeń;  
4) utrwalenie Utworów w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja tego 
Utworu;  
5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;  
6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie; 
7) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym;  
8) możliwość umieszczenia Utworu lub jego fragmentów na nośnikach reklamy zewnętrznej. 
5. W razie wątpliwości uważa się, że w zakresie Utworów będących programami komputerowymi lub bazami 
danych Zamawiający jest uprawniony do:  
1) każdego rodzaju korzystania z Utworów, w tym ich wykorzystywania w celu tworzenia, zbierania, 
przesyłania, modyfikacji, udostępniania i usuwania danych;  
2) dokonywania zmian przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, w tym zmian w kodach źródłowych Utworów, 
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;  
3) rozpowszechniania, udostępniania i korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie oraz 
dysponowania Utworami, w tym użyczania lub najmu Utworów lub ich kopii; 
4) pobierania danych, przez stałe lub czasowe przejecie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub 
ilości, części zawartości Utworów na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub 
przeniesienia;  
5) wtórnego wykorzystania danych, w tym publicznego udostepnienie Utworów w dowolnej formie, a 
w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem;  
6) dowolnego wykorzystywania Utworów lub ich dowolnych części w szczególności do prezentacji, łączenie 
fragmentów z innymi utworami, sporządzanie wersji obcojęzycznych;  
7) dowolnego przetwarzania Utworów, w tym adaptacje, modyfikacje Utworów, wykorzystywanie Utworów 
jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 
Utworów następuje bezwarunkowo z chwilą dostarczenia Utworu Zamawiającemu, bez konieczności składania 
w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.  
7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność ́dostarczonych 
Zamawiającemu nośników, na których utrwalono Utwory. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż ̇ twórcy Utworów nie będą wykonywać ́przysługujących im 
autorskich praw osobistych do Utworów względem Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych do 
korzystania z  Utworów stosownie do postanowień umowy. 
9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec 
Zamawiającego w związku z Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, 
Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu rozwiązanie sporu i zobowiązuje się do naprawienia 
każdej szkody, za którą Zamawiający może być odpowiedzialny oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, 
w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. 
W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 
intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
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możliwości wystąpi z interwencją uboczną odpowiednio po stronie Zamawiającego. 
10. Jeśli używanie Utworów przez Zamawiającego stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa 
o naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia Zamawiającemu prawa używania Utworów na zasadach określonych w umowie, lub 
2) zmodyfikowania Utworów tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń 
osób trzecich. 
11. Postanowienia zawarte w ust. 9 i 10 nie wyłączają prawa Zamawiającego do skorzystania ze środków 
ochrony prawnej z tytułu naruszenia zobowiązania określonych w umowie, w tym dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych.  

Dokumenty i inne nośniki trwałe  
§ 21 Przekazanie nośników Wykonawcy i obowiązek ich zwrotu  

1.  Wszelkie dokumenty, nośniki danych i materiały, będące własnością Zamawiającego, w szczególności 
zawierające kody źródłowe, przekazane Wykonawcy w celu umożliwienia mu należytego wykonywania umowy, 
pozostają własnością Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności udostępniać ́materiałów, dokumentów, nośników danych ani kodów źródłowych, o których mowa 
w ust. 1, osobom trzecim oraz nie może ich powielać ́w całości ani w części.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia wygaśnięcia umowy, wszelkich dokumentów, materiałów, nośników danych, kodów źródłowych, o 
których mowa w ust. 1 wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami lub trwałego ich usunięcia z systemów 
informatycznych, na których zostały zapisane, z wyłączeniem systemów informatycznych Zamawiającego.  

Terminy i harmonogramy 
§ 22 Terminy trwania umowy i świadczenia usług 

1. Umowa zawarta jest na okres ………….. miesięcy z terminem początkowym od dnia …………………… r., 
z zastrzeżeniem postanowień umowy uprawniających Zamawiającego do jej jednostronnego zakończenia przed 
upływem terminu jej obowiązywania lub jej rozwiązania przez Strony. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi określone w umowie w terminach wynikających z 
załączonego do umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego.  
3. Zamawiający lub Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zagrożeniu niedotrzymania 
przez siebie terminu wykonania którejkolwiek z usług objętych zakresem umowy. 
4. Zamawiający lub Wykonawca powołując się na wystąpienie siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować drugą Stronę o tym zdarzeniu i jego ustaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia lub ustania siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Strony, któremu 
Strona nie mogła zapobiec, a które obiektywnie uniemożliwia wykonanie obowiązków umownych. 

Rękojmia i gwarancja 
§ 23 Podstawowe warunki świadczenia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc 
od dnia odbioru przedmiotu umowy.  
2. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste 
do przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw 
autorskich, a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej. 
3. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian przedmiotu umowy, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego przedmiotu umowy do 
Zamawiającego.  
4. O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu 
odbioru, w okresie rękojmi za wady, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca 
w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie do 14 dni od daty 
powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez 
prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 24 Wysokość i charakter wynagrodzenia 

1. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 
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2. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodne z ofertą 
Wykonawcy stanowi kwotę netto: ………. zł (słownie: ………… 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku 
VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………zł, (słownie: ……….. 00/100), przy czym: 
a) wartość brutto Etapu I – analiza przedwdrożeniowa – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 
b) wartość brutto Etapu II – asysta przedwdrożeniowa, prace wdrożeniowe systemu dziekanatowego – wynosi 
kwotę brutto …………….…………………………. zł,  
c) wartość brutto Etapu III – prace nad systemem rekrutacji Uczelni – wynosi kwotę brutto 
…………….…………………………. zł,  
d) wartość brutto Etapu IV – testowanie systemu, usuwanie błędów, instruktaż dla pracowników z obsługi 
systemu dziekanatowego –– wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 
e) wartość brutto Etapu V – 36-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk) – wynosi kwotę brutto 
…………….…………………………. zł, 
f) wartość brutto opcji 1 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia podstawowej 36-
miesięcznej opieki serwisowej – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 
g) wartość brutto opcji 2 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia opieki 
serwisowej objętej opcją 1 – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 
h) wartość brutto opcji 3 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia opieki 
serwisowej objętej opcją 2 – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 
3. Na kwotę, o której mowa w ust. 2 składa się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usług objętych 
zakresem umowy zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, pomniejszone o ewentualne 
koszty, które musi ponieść Zamawiający bezpośrednio na rzecz innych podmiotów zgodnie z zapisami SIWZ, a 
wynikające z koniecznych zakupów, na przykład bramki SMS, licencji na oprogramowanie konieczne do 
uruchomienia systemu, opłat konsorcyjnych, opłat członkowskich n.p. związanych z przystąpieniem do MUCI, 
itp., które Zamawiający będzie zobowiązany uiścić w okresie realizacji zamówienia i 36 miesięcznym okresie 
gwarancji i rękojmi bezpośrednio na rzecz danego podmiotu lub instytucji. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w umowie.  
5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za świadczenia, które nie zostały wykonane zgodnie z umową. 
6. W razie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek 
ustawowych.  
7. Niezależnie od innych możliwości zmian określonych w niniejszej umowie Zamawiający przewiduje również 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 2, które może ulec 
zmianie w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług lub  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o  pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r. 
poz. 2215) 
- o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
8. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 30 dni od 
dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy 
w terminie 20 dni od dnia jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego 
pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w 
niniejszym ustępie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.  
9. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen 
jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 7. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie 
w przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych w ust. 7.  
10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
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minimalnego wynagrodzenia. 
12. W przypadku zmian, o którym mowa w ust. 7 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

§ 25 Zapłata wynagrodzenia  
1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania usług określonych w umowie jest 
dokonywana zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji umowy po wykonaniu i 
dokonaniu odbioru jej określonego zakresu, przy czym płatności z tytułu opieki serwisowej (helpdesk) będą 
płatne w równych miesięcznych ratach odpowiednio za dany miesiąc usług po ich wykonaniu. 
2. Wykonawca wystawia fakturę VAT obejmującą wykonaną usługę, której płatnikiem będzie Zamawiający.  
3. Wykonawca jest płatnikiem VAT na terytorium Polski i posiada NIP: ……………………………/nie jest płatnikiem 
VAT na terytorium Polski, a należny od kwoty wynagrodzenia podatek VAT w wysokości….. % pokryje 
Zamawiający na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w razie obowiązku podatkowego 
Zamawiającego.  
4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi odbiór świadczenia lub jego określonego zakresu bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego przez potwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę usług stanowiących 
przedmiot umowy przez Kierownika utrzymania ze strony Zamawiającego lub protokół odbioru właściwy dla 
danej usługi podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi pod względem 
jakościowym, ilościowym i terminowym. W protokole odbioru należy określić wysokość wynagrodzenia za daną 
usługę, której wykonanie zostało stwierdzone tym dokumentem odpowiednio do treści harmonogramu 
rzeczowo – finansowego realizacji umowy.  
5. Termin zapłaty faktury VAT ustala się do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 
6. Faktury należy wystawić na – Nabywca: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, NIP: 675-00-07-593. 
7. Zapłata jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i jest 
dokonana z chwilą zlecenia przelewu przez Zamawiającego.  
8. Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty oświadcza, że doręczy fakturę/y: 
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Akademia 
Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków pok. 
219*, 
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami z adresu: 
……………………………. (wskazany przez Wykonawcę)  na adres: zamowienia@ast.krakow.pl  (wskazany przez 
Zamawiającego)*, 
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem 
przesłania na adres Platformy Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/  
Nazwa skrzynki - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie; Numer PEPPOL – 
6750007593* 
9. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie lub 
niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie na adres biura Zamawiającego lub 
w formie elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa niniejszej 
umowie, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury. 
10. Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien zawierać, obok elementów 
prawem wymaganych, również wskazane w ofercie lub niniejszej umowie. 
11. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona lub nie będzie miała wymaganych i 
prawidłowych załączników albo nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie, 
Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego albo uzupełnienia 
załączników w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania 
faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego wraz z wymaganymi i prawidłowymi 
załącznikami, o których mowa w zdaniu poprzednim. Za datę zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

Odpowiedzialność Wykonawcy  
§ 26 Roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych lub odszkodowania  

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również ̇za szkodę wyrządzoną przez 
osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy.  
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody powstałe 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, niezależnie od tego, czy szkoda powstała z winy Wykonawcy.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu umowy. W razie uszkodzenia lub zniszczenia 
tego mienia przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, 
Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przed dokonaniem odbioru określonej usługi.  
4. Jeżeli w ofercie Wykonawcy przewidziany został udział podwykonawców, zawarcie umowy 
o podwykonawstwo nie wpływa na treść zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w odniesieniu do 
wykonania tego częściowego zakresu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania 
podwykonawców i ich pracowników w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak za własne 
działania lub zaniechanie.  
5. Wykonawca, niezależnie od innych kar przewidzianych w umowie, zobowiązuje się do zapłaty następujących 
kar umownych: 
1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ́ ponosi Wykonawca - w wysokości 25 % maksymalnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 24 ust. 2 umowy; 
2) w przypadku zwłoki Wykonawcy ze spełnieniem świadczenia na rzecz producenta Oprogramowania 
w ramach wykonywania na rzecz Zamawiającego usługi maintenance – w wysokości 1% miesięcznej opłaty za 
każdy dzień opóźnienia; 
3) w przypadku wypowiedzenia umowy licencji Oprogramowania przez producenta Oprogramowania z 
powodu niedokonania przez Wykonawcę opłat producentowi ze skutkiem na rzecz Zamawiającego – 
w wysokości 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 2 umowy; 
4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi w stosunku do terminów określonych w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym lub wyznaczonych przez Zamawiającego albo uzgodnionych przez 
Strony w trakcie realizacji umowy – w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego § 24 
ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
5) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu usług lub przekazania wiedzy – w wysokości 0,25 % 
maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie zamówionej przez Zamawiającego 
usługi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  
6) w przypadku cofnięcia zamówienia w całości lub w części przez Zamawiającego dotyczącego wykonywania 
danej usługi w ramach umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ́ ponosi Wykonawca lub niewykonania 
przez Wykonawcę zamówionej usługi w całości lub w części wykonywania danej usługi – w wysokości 30 % 
maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie tej usługi; 
7) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Naprawy w Maksymalnym Czasie Naprawy określonym 
w umowie: 
a) dla priorytetu Krytyczny - w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 
b) dla priorytetu Poważny - w wysokości 700 zł za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia; 
c) dla priorytetu Zwykły - w wysokości 500 zł za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia; 
8) w przypadku nienależytego wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 10% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie określonej usługi za każdy przypadek 
naruszenia; 
9) w przypadku świadczenia usług, stanowiących przedmiot umowy przez osoby nieposiadające do tego 
kwalifikacji określonych w umowie bądź jej załącznikach lub braku zachowania ciągłości lub aktualności 
wymaganych kwalifikacji uprawniających do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy – w wysokości 10 
tys. zł za każdy przypadek naruszenia; 
10) w przypadku ujawnienia Informacji Poufnych udzielonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem poufności - 
w wysokości 100 tys. zł za każdy przypadek naruszenia; powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
skorzystania z innych sankcji prawem przewidzianych na wypadek naruszenia obowiązku dochowania 
poufności;  
11) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy, w tym w szczególności w przypadku 
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w innym celu lub z przekroczeniem zakresu określonego 
w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych – w wysokości 50 tys. zł za każdy przypadek 
naruszenia; powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z innych sankcji prawem 
przewidzianych na wypadek naruszenia obowiązku dochowania poufności lub dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. Jeśli kara nie pokryje zobowiązań Zamawiającego wynikających z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 
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Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia udokumentowanych kosztów, jakie w związku z tym poniesie 
Zamawiający; 
12) w przypadku naruszenia zobowiązania Wykonawcy dotyczącego wykonania umowy w zakresie 
wykorzystania przysługującego Zamawiającemu prawa opcji lub jego określonej części – w wysokości 30 % 
wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego § 24 ust. 2 umowy, za każdy przypadek.  
6. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie kumulują się. 
7. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z chwilą wystąpienia okoliczności skutkującej 
powstaniem roszczenia o jej zapłatę.  
8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według uznania Zamawiającego. 
9. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
10. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie wygasa w razie wygaśnięcia umowy niezależnie od przyczyny jej 
zakończenia.  
11. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych w umowie, w 
szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, 
nie mogą przekroczyć 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust. 2 niniejszej 
umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
12. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności 
wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności za wykonane prace lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

§ 27 Wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, w szczególności z powodu 
wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu 
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 
wykonane. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 
b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na 
niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane, 
c) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP. 
4. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu 
naruszenia zobowiązania przez Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: 
1) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 
umowy, w razie gdy Wykonawca świadczy określoną usługę w sposób sprzeczny z umową;  
2) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy przekroczy 10 % wartości 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 2 umowy;  
3) niewykonania przez Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot umowy; 
4) opóźnienia Wykonawcy z wykonywaniem danej usługi o co najmniej 30 dni;  
5) świadczenia usług, stanowiących przedmiot umowy przez osoby nieposiadające do tego kwalifikacji 
określonych w umowie lub braku zachowania ciągłości lub aktualności wymaganych certyfikatów 
uprawniających do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy; 
6) ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy; 
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7) naruszenia przez Wykonawcę umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowiącej 
Załącznik nr 5 do Umowy. 
5. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co 
najmniej 3 miesięcy, 
2) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy albo zajęcie majątku Wykonawcy, 
3) u Wykonawcy wystąpią duże trudności finansowe, w szczególności wystąpią zajęcia komornicze lub inne 
zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 500 000 (słownie: pięćset tysięcy złotych), 
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące 
poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
5) Zostanie stwierdzona istotna wada przedmiotu umowy przez którą należy rozumieć w szczególności należy 
rozumieć w szczególności nieprawidłowości lub braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub 
nieuwzględnienia przez Wykonawcę zapisów SIWZ, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych w trakcie realizacji 
umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu przekazania Systemu lub jego określonej 
części. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu umowy Strony rozumieją także takie wady w przedmiocie 
umowy, które czynią go nieprzydatnym do realizacji założeń sytemu.  
6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 
przed odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem. 
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia umowy nie skutkuje powstaniem 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno mieć ́formę pisemną pod rygorem nieważności.  
9. Wygaśnięcie umowy przed terminem końcowym skutkuje powstaniem zobowiązań Stron do dokonania 
rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę do dnia zakończenia umowy, z zastrzeżeniem prawa 
Zamawiającego do potrącenia wzajemnych wierzytelności powstałych w związku z umową lub skutkami jej 
naruszenia przez Wykonawcę.  
10. Wygaśnięcie umowy nie skutkuje wygaśnięciem licencji udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
podstawie umowy.  

§ 28 Odpowiedzialność Wykonawcy za wadliwe działanie Systemu  
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie Systemu spowodowane przyczynami leżącymi 
po jego stronie i powstałe w związku z wykonywaniem umowy.  
2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady Systemu określonej w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 
do nieopłatnego usunięcia tej wady niezwłocznie po powiadomieniu przez Zamawiającego o jej wystąpieniu.  
3. Usunięcie wady Systemu przez Wykonawcę nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego z tytułu 
naruszenia umowy przez Wykonawcę.  
4. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności określonej w ust. 1 w przypadku dokonania przez 
Zamawiającego nieautoryzowanej modyfikacji Systemu oraz w innych przypadkach, w których wada wystąpiła 
z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.  

Zmiana Umowy 
§ 29 Przesłanki zmiany Umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość ́zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1) zmiany terminu wykonania określonych usług z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności nieprzewidzianego braku środków przeznaczonych na wykonanie umowy lub inne niezawinione 
przez Strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą 
w rozumieniu niniejszej umowy;  
2) wejścia w życie nowych przepisów regulujących zasady świadczenia usług określonych w niniejszej umowie; 
3) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego.  
2. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
należnego za wykonanie danej usługi.  
3. Zmiana osób wskazanych przez Strony jako właściwych do wykonania umowy nie stanowi zmiany umowy 
i nie wymaga zawarcia aneksu.  
4. W czasie obowiązywania umowy wysokość ́ wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie na 
zasadach określonych w § 24 umowy w odniesieniu do usług, które zostały wykonane po dniu wejścia w życie 
przepisów dokonujących zmiany.  
5. Zmiana umowy lub jej załączników, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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6. Niezależnie od wyżej opisanych okoliczności Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia 
zmian do umowy na etapie jej realizacji, w tym zmiany terminów, w szczególności w przypadkach określonych w 
art. 144 ustawy PZP, a ponadto w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
a) zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, 
lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w 
szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, urządzeń, sprzętu czy informacji bądź podjęcia 
decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również w przypadku 
zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem 
w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp. o ile dotyczy to 
realizacji umowy, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, 
b) wystąpienia konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe 
było zakończenie umowy lub jej określonej części, a nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiającego. 
7. Zamawiający niezależnie od innych okoliczności powołanych w niniejszej umowie przewiduje również 
możliwość jej zmiany w następujących przypadkach: 
a) zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod 
warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot 
ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w 
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości 
prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia 
po stronie Wykonawcy, 
b) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnej do prawidłowej realizacji 
zamówienia związanej z: 
ba) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 
powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy 
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia, możliwe również do wprowadzenia na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, 
bb) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 
bc) zmianą postanowień umowy polegającą m.in. na możliwości jednostronnego ograniczenia przez 
Zamawiającego zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia, obniżeniu wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego; 
c) zmiany postanowień umowy związanej ze: 
ca) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
cb) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,  
cc) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 
reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, 
wypadków losowych), 
cd) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 
ce) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, 
cf) zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczącej Wykonawcy. 
8. W przypadkach określonych w umowie przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić 
o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje przygotowaniem samodzielnie 
jego propozycji w przypadku okoliczności leżących po jego stronie lub złożeniem przez Wykonawcę stosownego 
wniosku o sporządzenie aneksu do umowy w przypadku okoliczności leżących po jego stronie wraz z  
powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne, 
prawne i ewentualnie inne niezbędne oświadczenia i dokumenty. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia 
zmian innych niż określone w ustępach powyżej, które są niezbędne do wprowadzenia, aby było możliwe 
zakończenie umowy lub jej określonej części, a nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 
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takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w 
tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie 
może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
10. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w 
całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i 
innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w 
przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów dotyczących możliwości zmiany niniejszej umowy.  

Ochrona poufności informacji 
§ 30 Zobowiązania Stron dochowania poufności  

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się zachowywać w poufności 
informacje stanowiące tajemnicę (Informacje Poufne) otrzymane od drugiej Strony lub uzyskane w związku 
z wykonywaniem umowy. 
2. Informacjami Poufnymi są w szczególności:  
1) informacje niejawne w znaczeniu przepisów ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych; 
2) informacje chronione na podstawie przepisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych; 
3) inne informacje, które Zamawiający lub Wykonawca przedstawił drugiej Stronie z zastrzeżeniem poufności. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia odpowiedniego działania lub zaniechania w celu dochowania 
poufności Informacji Poufnych, w szczególności do:  
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych w jakiejkolwiek formie 
w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności;  
2) zapewnienia, że przedstawiciele Wykonawcy oraz osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu umowy, którym Informacje Poufne, zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich 
ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;  
3) zapewnienia prawidłowej ochrony Informacji Poufnych przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem 
lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji;  
4) niewykorzystywania Informacji Poufnych do innych celów niż ̇ wykonywanie Umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.  
4. Strony poinformują w formie pisemnej swoich przedstawicieli oraz inne osoby, którymi posługują się przy 
wykonywaniu umowy o obowiązku zachowania poufności, określonym w niniejszej umowie oraz zobowiążą ich 
do zachowania poufności w zakresie określonym umową. Przedstawiciele lub osoby ze Strony Wykonawcy 
podpiszą stosowne oświadczenia obejmujące zobowiązanie o dochowaniu poufności, które zostaną doręczone 
Zamawiającemu.  
5. W razie konieczności przetwarzania Informacji Poufnych w związku z wykonywaniem umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich wymaganych uprawnień, w szczególności stosownych 
poświadczeń, certyfikatów bezpieczeństwa.  
6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wiadomości o uzyskaniu przez osobę trzecią 
dostępu do Informacji Poufnych drugiej Strony, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę.  
7. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich względem 
Zamawiającego wynikających z naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do dochowania poufności 
Informacji Poufnych.  
8. Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, z zastrzeżeniem regulacji prawnych dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, wyłącznie w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez uprawnionego do Informacji Poufnej; chyba że 
określony został ściśle krąg jej odbiorców, wówczas – jedynie osobom należącym do tego kręgu; 
2) jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez osobę trzecią do tego uprawnioną; 
3) jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub inny właściwy organ władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa; 
4) jeżeli uprawniony do Informacji Poufnej wyrazi na to uprzednio zgodę w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; 
5) jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa; 
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6) jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania umowy (w tym rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych w 
trakcie jej wykonywania) – na rzecz osób zobowiązanych do dochowania tajemnicy zawodowej na podstawie 
ustawy lub poufności na podstawie umowy.  
9. Postanowienia umowy dotyczące ochrony Informacji Poufnych wiążą Strony w czasie trwania umowy oraz 
przez okres 20 lat od daty wygaśnięcia umowy, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy termin dochowania 
poufności określonych informacji lub danych.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
§ 31 Sposób zabezpieczenia i jego zmiana  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, gwarantujące należyte 
wykonanie przedmiotu Zamówienia ustala się w wysokości 10% wysokości maksymalnego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakresów objętych prawem opcji o ile zostaną 
zlecone, tj.: ………………. PLN (słownie: ………………………………. złotych 00/100). 
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie jako: …………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 
a) 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie terminu 
rękojmi na przedmiot umowy. 
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
6. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w innej postaci niż ̇ w pieniądzu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię 
poświadczoną za zgodność ́z oryginałem.  
7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w innej postaci niż w pieniądzu i w razie przedłużenia terminu 
wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem terminu zabezpieczenia 
dostarczyć ́ aneks przedłużający ten termin lub nowe zabezpieczenie obejmujące przedłużony termin Umowy 
odpowiadające zakresowi i postanowieniom pierwotnego zabezpieczenia pod rygorem wykonania przez 
Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia. Koszt przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i ewentualnych aneksów zabezpieczenia obciąża Wykonawcę. 
8. W razie zmiany sposobu zabezpieczenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego, Strony podpiszą aneks 
uwzględniający nowy sposób zabezpieczenia.  
9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie, odpowiednio 
Wykonawca albo Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona 
zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do kwoty stanowiącej równowartość 10% 
aktualnej wartości wynagrodzenia wynikającej z aneksu, poprzez jego dopłatę (uzupełnienie) albo zwrot 
stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie 

Doręczenia 
§ 32 Sposób i osoby wskazane do doręczeń 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, itp. składane przez Zamawiającego i Wykonawcę mogą być 
dokonywane w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną, chyba że ze szczególnych postanowień umowy 
wynika inaczej. 
2. Jeżeli ze szczególnych postanowień umowy nie wynika inaczej, wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, itp. 
winny być składane na adres: 
1) Dla Wykonawcy: 
……..……………..…………..…………..…………..…………..………….. 
2) Dla Zamawiającego: 
Korespondencję związaną z wykonywaniem umowy należy kierować do każdoczesnego Kierownika utrzymania.  
3. Z zastrzeżeniem regulacji przepisów prawa oraz jeżeli z Umowy nie wynika inaczej, jakiekolwiek 
oświadczenia skierowane pod inny adres lub do innej osoby niż określone w ust. 2 nie wywołują skutków 
prawnych związanych z doręczeniem. 

Właściwość sądów 
§ 33 Prorogacja sądu  

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy lub skutkami jej naruszenia podlegają 
rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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Postanowienia końcowe 
§ 34 Osoby uprawnione do reprezentacji Stron w ramach wykonywania umowy  

1. Niezależnie od zasad reprezentacji, do zaciągania zobowiązań ze strony Zamawiającego w zakresie 
i w ramach wykonywania umowy upoważnione są następujące osoby:  
1) Kierownik utrzymania ze strony Zamawiającego, 
2) …………………………………………………………………….  
2. Niezależnie od zasad reprezentacji, do zaciągania zobowiązań ze strony Wykonawcy w ramach 
wykonywania umowy upoważnione są następujące osoby:  
1) Kierownik utrzymania ze strony Wykonawcy, 
2) ………………………………………..…… 
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zmiany lub wypowiedzenia umowy oraz do określania 
takich obowiązków Stron, które mogłyby wpłynąć na zmianę charakteru i zakresu świadczeń Stron.  

§ 35 Zakaz przelewu wierzytelności i zmiany Strony Umowy  
1. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z umowy bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia zobowiązań i wierzytelności wynikających z umowy na 
osobę trzecią (niedopuszczalność zmiany Strony umowy), z zastrzeżeniem przypadków sukcesji generalnej.  

§ 36 Prawo właściwe  
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają w szczególności przepisy 
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 37 Załączniki do Umowy  
1. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 
1) Załącznik nr 1 – Dokumentacja postępowania przetargowego, w szczególności SIWZ z załącznikami i oferta 
Wykonawcy, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
2) Załącznik nr 2 – Wykaz Upoważnionych pracowników Zamawiającego wraz z zakresem odpowiedzialności 
i danymi kontaktowymi, 
3) Załącznik nr 3 – Wykaz Upoważnionych pracowników Wykonawcy wraz z zakresem odpowiedzialności 
i danymi kontaktowymi,  
4) Załącznik nr 4 – Wykaz Podwykonawców Wykonawcy wraz z powierzonym zakresem zamówienia (o ile 
dotyczy), 
5) Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
6) Załącznik nr 6 – Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
7) Załącznik nr 7 – Umowa konsorcjum (o ile dotyczy), 
8) Załącznik nr 8 – Lista podwykonawców (o ile są przewidziani lub zostanie dołączony po jego opracowaniu).  
9) Załącznik nr 9 – Lista osób przeznaczonych do realizacji umowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami lub 
dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę odpowiednio o ile dotyczy. 

§ 38 Zastrzeżenie formy  
Wszelkie zmiany i wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 39 Ilość egzemplarzy Umowy  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz dla 
Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:                      WYKONAWCA: 
 
Miejscowość ............................................... dnia ...................................... 2019 roku. 

Akceptuję wzór umowy 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
Wykaz Upoważnionych pracowników Zamawiającego  
wraz z zakresem kompetencji i danymi kontaktowymi 

 

LP 
Imię 

i nazwisko 
Nr 

telefonu 
Adres 
e-mail 

Zakres kompetencji 
/upoważnienia 

Funkcja 
 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

 
 
 
 

   Zamawiający  Wykonawca: 
 
 

 
Data i podpis : ……………………… Data i podpis : ………..……………. 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 
Wykaz Upoważnionych pracowników Wykonawcy 

wraz z zakresem kompetencji i danymi kontaktowymi 
 

LP 
Imię 

i nazwisko 
Nr 

telefonu 
Adres 
e-mail 

Zakres 
kompetencji 

/upoważnienia 

Posiadane 
certyfikaty 

Funkcja 
 

1. 
 

    
 

 

2. 
 

    
 

 

3. 
 

    
 

 

4. 
 

    
 

 

5. 
 

    
 

 

6. 
 

    
 

 

7. 
 

    
 

 

 
Adres Systemu HD (Helpdesk), pod którym można składać Zgłoszenie Serwisowe: 
http://................................................................  
Adres poczty elektronicznej pod który można przesyłać Zgłoszenie Serwisowe: 
………………………………………………………………………  
Numer telefonu, pod którym można składać Zgłoszenie Serwisowe: 
………………………………………………………………………  
Numer faksu, na który można przesyłać Zgłoszenie Serwisowe: ……………………………………………………………………….  

 
 

   Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 

 
Data i podpis : ……………………… Data i podpis : ………..……………. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
Wykaz Podwykonawców Wykonawcy 

wraz z powierzonym zakresem zamówienia (o ile dotyczy) 
 

LP 
Imię i nazwisko/ 

Firma (nazwa)/Adres/NIP 
Powierzony zakres zamówienia 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

7. 
 

  

 
 
 

   Zamawiający:  Wykonawca: 
 

 
Data i podpis : ……………………… Data i podpis : ………..……………. 
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Załącznik nr 5 do umowy 
  

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
zawarta w Krakowie w dniu ……… roku pomiędzy: 
 
Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-
22, 31-109 Kraków, reprezentowaną przez:  
………………………………………, 
przy kontrasygnacie kwestora ………………………………………………., 
zwaną dalej Zleceniodawcą, 
a  
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
................................................................................................................................................. zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................. 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 
…………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) 
....................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 
…………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP ……………………………………………………., 
działającymi solidarnie jako wspólnicy spółki cywilnej …………………………………………………………, NIP: 
……………………………….., REGON: ………………………………………… 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

1. ……………............................................................................................................................... zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym przez:……………………………... 
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam. 
…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) 
.................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: ....................................... i NIP: 
........................................,  
działającymi solidarnie, reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 
…. z dnia: 
………………………………………………………………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
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zwaną dalej Zleceniobiorcą lub zamiennie dalej Procesorem. 
§ 1 

Oświadczenia stron 

1.  Zleceniodawca  oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych. 
2. Zleceniodawca powierza Procesorowi przetwarzanie wszelkich danych osobowych rozumianych jako 
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane 
dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1. 
3. Powierzenie danych osobowych Procesorowi następuje w celu wykonania umowy/ów zawartej/ych 
pomiędzy Stronami w………………… w dniu ………………………………..…………… roku (dalej jako „Umowa/y główna/e”). 
4. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo 
ograniczony przez Zleceniodawcę. Ograniczenie albo rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez 
Zleceniodawcę do Procesora nowej wersji Załącznika nr 1 drogą elektroniczną(na adres e-mail wskazany w 
Załączniku nr 1). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 7 Dni Roboczych (na potrzeby Umowy „Dni 
Robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowymi wolnymi od pracy) od daty 
wysłania wiadomości przez Zleceniodawcę  przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu 
powierzenia. 
5. Procesor może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w 
Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie głównej. 
6. Procesor oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami 
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO 
7.   Procesor oświadcza, iż przygotował stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO. 
8.  Zakres przetwarzania obejmuje dane osobowe określone § 1 ustęp 2, przetwarzane przez Procesora za 
pomocą wersji papierowej oraz następującego oprogramowania : 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 
9. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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 
10. Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Procesora w siedzibie Zleceniodawcy, w 
siedzibie Procesora i ………………. (posadowienie serwera)Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 
niniejszej Umowy powierzenia, Zleceniobiorca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, 
których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych 
pozostających w dyspozycji Zleceniobiorcy. Przez usunięcie danych osobowych należy rozumieć zniszczenie tych 
danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane 
dotyczą. Przetwarzający może pozostawić jedną kopię danych w celach archiwalnych. 

§ 2 
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA 

1. Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i 
zabezpieczenia danych osobowych wynikające z: 
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: 
„RODO”); 
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm., dalej 
jako: „Ustawa”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 
2004 r. nr 100, poz. 1024, dalej jako: „Rozporządzenie”) - których zgodnie z § 10 ust. 1 jest zobowiązany 
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przestrzegać przed 25 maja 2018 r. 
2. Procesor jest zobowiązany: 
1) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na postawie Umowy oraz na udokumentowane polecenie 
Zleceniodawcy (tj. przekazane w formie instrukcji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub w innym pisemnym lub 
elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Zleceniodawcę), chyba że obowiązek taki 
nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych 
osobowych przez Procesora wynika z przepisów prawa, informuje on Zleceniodawcę drogą elektroniczną - 
przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 
informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 
2) przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO (jednak w okresie przed 25 maja 2018 r. w zakresie, 
w jakim nie jest to sprzeczne z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, których Procesor zobowiązany jest 
przestrzegać), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 
przepisami prawa, Umową oraz instrukcjami Zleceniodawcy. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez 
Zleceniodawcę drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Zleceniobiorcy wskazany w Załączniku nr 1); z 
zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 
Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Procesora termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację 
instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę drogą elektroniczną (przesyłając informację na 
adres e-mail Zleceniodawcy wskazany w Załączniku nr 1) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim 
przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Zleceniodawcy; 
3) przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłączenie w miejscu ustalonym w Załączniku nr 1 do Umowy 
oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora i jego personel lub dalszego przetwarzającego, z 
zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez 
obowiązujące przepisy prawa; 
4) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres 
wykonywanych zadań otrzymały od Procesora upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu 
wykonywania obowiązków wynikających z Umowy; 
5) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 
tajemnicy; Procesor niniejszym potwierdza, że został pouczony, że powierzone mu dane osobowe mogą 
stanowić także tajemnicę przedsiębiorstwa i ich procesowanie wymaga zachowania najwyższej staranności, w 
tym w zakresie zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy głównej; 
6) wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony 
danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO); 
7) wspierać Zleceniodawcę (poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w 
realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw 
określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Procesora z Zleceniodawcą, w zakresie wskazanym w zdaniu 
poprzednim, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez 
Zleceniodawcę; w związku z realizacją tego obowiązku Procesor jest w szczególności zobowiązany do udzielania 
informacji oraz udostępniania powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Zleceniodawcy w 
terminie 5 Dni Roboczych w formie określonej przez Zleceniodawcę w żądaniu; Procesor powinien również 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, poinformować Zleceniodawcę o wniosku 
dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; Procesor nie będzie jednak 
odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Zleceniodawcy; 
8)  pomagać Zleceniodawcy, w zakresie: 
a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków 
technicznych oraz organizacyjnych (wykaz środków, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor został określony 
w Załączniku nr 2); 
b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania 
osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń 
zostały określone w § 8 Umowy); 
c) dokonywania przez administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania 
konsultacji administratora danych z organem nadzorczym, w tym, w szczególności, jest zobowiązany dostarczać 
Zleceniodawcy informacji niezbędnych do opisu planowanych operacji przetwarzania oraz celu przetwarzania, a 
także jest zobowiązany do uczestniczenia w dokonywaniu oceny, czy te operacje są niezbędne oraz 
proporcjonalne do celu przetwarzania oraz oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane 
dotyczą; 
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9) prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy, zawierający informacje o: 
a) nazwie oraz danych kontaktowych Procesora oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku 
podpowierzenia danych osobowych, o którym mowa w § 4 Umowy) oraz Zleceniodawcy, administratora 
danych, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie; 
b) kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy; 
c) gdy ma to zastosowanie - przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
d) ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. 
10) udostępniać Zleceniodawcy, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie 
informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z właściwych 
przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, 
zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych; 
11) umożliwić Zleceniodawcy, administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę, 
administratora danych przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6 Umowy; 
12) niezwłocznie informować Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie 
RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie 
przekazana powinna zostać Zleceniodawca drogą elektroniczną(na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 1) 
oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Procesora został 
naruszony; 
13) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do 
naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do 
Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, 
w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą 
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; 
14) przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określiła Zleceniodawca, a także, bez zbędnej zwłoki, 
aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane 
osobowe zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości 
dalszego realizowania czynności przetwarzania, Procesor poinformuje Zleceniodawcę przed jego podjęciem, a 
następnie zastosuje się do polecenia Zleceniodawcy). 

§ 3 
ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE 

1. Procesor wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia 
bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy. Procesor powinien w szczególności wdrożyć – zarówno przy 
określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki zaprojektowane 
w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których 
dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a 
także aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego 
konkretnego celu przetwarzania określonego w Załączniku nr 1 (zasada domyślnej 
ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO). Wykaz środków, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor 
został określony w Załączniku nr 2. 
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedni, Procesor jest zobowiązany 
uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
3. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w ust. 1 i 2, Procesor: 
1) przestrzega wytycznych Zleceniodawcy w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 2; 
2) powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie 
Umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, 
Procesor informuje o tym Zleceniodawcę i w porozumieniu z Zleceniodawcą dostosowuje odpowiednio 
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zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Zleceniodawca ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych 
środków zabezpieczających. Procesor powinien wdrożyć takie środki w terminie uzgodnionym z Zleceniodawcę. 
6. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Procesor jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji (procedur) 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia 
takiego żądania. 

§ 4 
PODPOWIERZENIE 

1. Zleceniodawcy wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora przetwarzania danych osobowych innym 
podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku nr 3 do Umowy w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. 
Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 
zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Zleceniodawca może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu 
przez Procesora danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w 
zdaniu poprzednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Zleceniodawcę, Procesor nie jest uprawniony do 
zawarcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw. 
2. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych 
osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2, które Procesor zobowiązany jest przestrzegać przed dniem 25 maja 
2018 r., a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
3. Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone 
obowiązki odpowiadające obowiązkom Procesora określonym w Umowie, w szczególności obowiązek 
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. 
4. Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez 
Zleceniodawcę, administratora danych bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego 
(w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 6 Umowy). Procesor jest zobowiązany 
poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu 
przetwarzającego mogą być udostępnione Zleceniodawcy w celu wykonania przez niego uprawnień, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym. 
5. Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Zleceniodawcą za spełnienie obowiązków wynikających z umowy 
powierzenia zawartej pomiędzy Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot 
przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna 
odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu 
przetwarzającego spoczywa na Procesorze. 

§ 5 
TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH 

1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba że Zleceniodawca udzieli mu uprzedniej, pisemnej 
pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfe r. 
2. Jeśli Zleceniodawca udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa 
trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy: 
1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w 
Unii Europejskiej lub 
2) Zleceniodawca, administrator danych, Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu 
o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje 
transfer danych do państwa trzeciego. 

§ 6 
AUDYT 

1. Zleceniodawcy jest w każdym momencie upoważniona do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania 
danych osobowych przez Procesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
Zleceniodawca może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i 
organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Procesora. 
2. Zleceniodawca poinformuje Procesora co najmniej 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze 
jego przeprowadzenia. Jeżeli z ważnych powodów, w ocenie Procesora, audyt nie może zostać przeprowadzony 
we wskazanym terminie Procesor powinien poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę drogą elektroniczną 
(przesyłając informację na adres e-mail Procesora wskazany w Załączniku nr 1) wskazując uzasadnienie dla 
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takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu. 
3. Audyt, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywany przez Zleceniodawcę, administratora danych (osoby 
przez nich wyznaczone) lub podmioty zewnętrzne, którym, Zleceniodawca, administrator danych zlecą 
wykonanie audytu, w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w Dni Robocze w 
godzinach od 8.00 do 16.00. 
4. Procesor ma obowiązek współpracować ze Zleceniodawcą, administratorem danych i upoważnionymi przez 
nich audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane 
osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz 
systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych 
realizowanych przez Procesora. 
5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zleceniodawcy lub administratora danych sporządza protokół 
pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu podmiotów. Procesor zobowiązuje się w terminie 
uzgodnionym ze Zleceniodawcy lub administratorem danych, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych 
w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych. 
6. Zleceniodawcy ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji 
Umowy. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni 
Roboczych, na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy 
danych osobowych. 
7. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość 
przeprowadzania przez Zleceniodawcy, administratora danych (lub podmiot zewnętrzny, któremu 
Zleceniodawca lub administrator danych zlecą wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych 
osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w ust. 1 – 5. 
8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez 
prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 7 
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ 

1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony 
danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany do 
udostępniania procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zleceniodawcy, nie 
później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.  
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Zleceniodawcę danych osobowych Procesor, 
bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 godzin zegarowych od wykrycia 
naruszenia, zgłasza je Zleceniodawcy. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o: 
1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych; 
2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane 
dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, a w 
razie możliwości, także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie; 
3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 
przetwarzaniem danych w systemie informatycznym); 
4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem; 
5) charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem; 
6) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą; 
7) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach 
zapobiegawczych i naprawczych; 
8) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu. 
 3. Jeżeli Procesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Zleceniodawcy wszystkich informacji, o 
których mowa w ust. 2, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. 
4. Do czasu uzyskania instrukcji od Zleceniodawcy, Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne 
działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia. 
5. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych 
osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań 
zaradczych. Procesor jest zobowiązany na każde żądanie Zleceniodawcy niezwłocznie udostępnić mu 
dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 
6. Procesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Zleceniodawcy powiadamiał o naruszeniu: 
1) osób, których dane dotyczą ani 
2) organu nadzorczego. 
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§ 8 
CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania 
Umowy/ów głównej/ych. 
2. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Zleceniodawca uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Procesora lub dalszy podmiot 
przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy: 
1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Procesor lub 
dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych; 
2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie 
przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych; 
3) Zleceniodawca, administrator danych, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 Umowy 
stwierdzi, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych 
osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Procesor nie zastosuje się do 
zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 6 ust. 5. 
4. Naruszenie przez Procesora postanowień Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z 
zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy/ów głównej/ych. 
5. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Procesor powinien zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy zwrócić lub 
zniszczyć, w sposób i w terminie odrębnie ustalonym ze Zleceniodawcą, wszelkie dane osobowe i ich kopie, 
chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. 
Koszty zwrotu lub zniszczenia danych osobowych oraz ich kopii ponosi Proceso r. 
6. Procesor przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych w sposób i w terminie 
uzgodnionym ze Zleceniodawcą 
7. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Zleceniodawcę, w trybie określonym w 
Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia 
zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Procesora. 
8. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia 
w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego 
przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania 
niniejszej Umowy. 
9. Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy, osób, których dane dotyczą lub innych osób 
trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania przez Procesora danych 
osobowych objętych powierzeniem na podstawie Umowy, a w szczególności w związku z udostępnianiem 
danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
10. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Procesora, w następstwie czego Zleceniodawca lub administrator danych zostaną zobowiązane do wypłaty 
odszkodowania lub zostaną ukarane administracyjną karą finansową, Procesor zobowiązuje się pokryć 
Zleceniodawcy i administratorowi danych poniesione z tego tytułu koszty. 
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Procesora Umowy, Procesor zobowiązuje 
się do zapłaty kary umownej w wysokości 30000PLN za każdy przypadek naruszenia, na podstawie noty 
obciążeniowej, płatnej w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia przez Zleceniodawcę. Przez nienależyte 
wykonanie Umowy należy w szczególności rozumieć sytuację, gdy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad 
przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizowanym 
przez Procesora nie jest zgodne z tymi zasadami. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych ponad taką karę umowną. 

§ 9 
ADRESY STRON I DANE OSÓB 

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w 
Załączniku nr 1. 
2. Procesora w kontaktach ze Zleceniodawcą oraz Zleceniodawca w kontaktach z Procesorem w zakresie 
ustaleń Umowy reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku nr 1. 
3. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych, o których mowa w 
ust. 1 – 2, Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. 

§ 10 
PRZEPIS PRZEJŚCIOWY 

1. Niezależnie od pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy, do dnia rozpoczęcia obowiązywania RODO, 
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tj. 25 maja 2018 r., Procesor jest zobowiązany wdrożyć i stosować wszelkie środki i zabezpieczenia związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, odpowiednie do rodzaju przetwarzanych danych, które są wymagane 
przez przepisy Ustawy, a w szczególności określone w jej art. 36-39, oraz Rozporządzenia, tj. powinien m.in.: 
1) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a 
przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
2) zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru danych 
oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą urządzeń teletransmisji; 
3) dopuszczać do obsługi systemu przetwarzającego dane osobowe oraz urządzeń wchodzących w jego skład, 
służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego imiennie 
upoważnienie.; 
4) prowadzić ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych w związku 
z wykonywaniem Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie. Procesor, na żądanie 
Zleceniodawcy, zobowiązany jest przedstawić aktualną listę osób z przyznanym dostępem do danych 
osobowych; 
5) zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych zachowały je oraz sposoby 
zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po wykonaniu Umowy 
oraz ustaniu zatrudnienia u Procesora. 
2. Zleceniodawca upoważnia Procesora do udzielenia upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej 
Strony. 
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian. 
4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 
Zleceniodawcy. 
5. O ile Umowa/wy główna/ne nie stanowi/ą inaczej, wszelkie spory w związku z Umową zostaną poddane pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 
 
 

___________________________                                                           ___________________________ 
Zleceniodawca                                                                                                  Procesor 
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17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy PZP.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.  
6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód 
jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 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 faksem lub e-
mailem.  
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 
182 ustawy PZP: 
7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 
7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.  
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie: 
8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 
8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi się: 
9.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
9.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 PZP – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
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korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają 
się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron.  
12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)10. niniejszej SIWZ nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo 
na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.  
13. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.) o sądzie 
polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W 
postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę. 
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym 
się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
17. Zawiadomienie: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 
2 ustawy PZP.  
18. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  
19. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  
20. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, 
że wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; 
w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może 
wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przysługuje.  
21. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI 
ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP. 
18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19) Informacja o umowie ramowej. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy 
PZP. 
1. Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) 
ustawy PZP. 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się 
możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 
1. e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl   
2. strona internetowa: www.ast.krakow.pl   
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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26) Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
1. Zamawiający zaleca wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są mu znani na etapie składania 
ofert, zgodnie ze wzorami stanowiącym odpowiednie załączniki do formularza oferty. Ponadto Zamawiający 
żąda od Wykonawcy, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał również 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe zaangażowanych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację. 
2. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto 
niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie 
wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca). 
27) Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
28) Załączniki do SIWZ. 
1. Załącznik A – Formularz oferty z załącznikami i wzorami oświadczeń (wykazów). 
2. Załącznik 1 – do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3. Załącznik 2 – do SIWZ i oferty – Tabela kryteriów oceny ofert w zakresie funkcjonalności systemu – 
oferowanego przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik A do SIWZ 

   

 
POW R.03.05.00-00-z070/18 
„Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

FORMULARZ      OFERTY  
______________________________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY – ADADEMIA SZTUK TEATRALNYCH  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
ul. Straszewskiego 21-22, 31 – 109 Kraków 
______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 
…………………………………………………………………………………., 
Adres siedziby –  
 
……………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji –  
 
……………………………………………………………………………………, 
 
 
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 
 
 
E-mail: ..............................................................; 
 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
 
Bank Wykonawcy ........................; konto n r...............................................................; 
 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług 

związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla 

Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie, 

 

ja/my niżej podpisany/i: 

 

 

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

imię i nazwisko osoby/ób podpisującej/ych ofertę 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

 

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

nazwa i adres Wykonawcy 
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1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, ewentualnie, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy: 
 
za łączną maksymalną kwotę netto ……………………….…………*, plus należny podatek VAT  

w wysokości …....... * %, co daje kwotę brutto …................................................. *  (słownie: 

…...................................................................................................................................................................... *);  

a w tym:  

a) wartość brutto Etapu I – analiza przedwdrożeniowa – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 

b) wartość brutto Etapu II – asysta przedwdrożeniowa, prace wdrożeniowe systemu dziekanatowego – wynosi 

kwotę brutto …………….…………………………. zł,  

c) wartość brutto Etapu III – prace nad systemem rekrutacji Uczelni – wynosi kwotę brutto 

…………….…………………………. zł,  

wartość brutto Etapu IV – testowanie systemu, usuwanie błędów, instruktaż dla pracowników z obsługi 

systemu dziekanatowego –– wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 

d) wartość brutto Etapu V – 36-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk) – wynosi kwotę brutto 

…………….…………………………. zł, 

e) wartość brutto opcji 1 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia podstawowej 36-

miesięcznej opieki serwisowej – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 

f) wartość brutto opcji 2 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia opieki 

serwisowej objętej opcją 1 – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 

g) wartość brutto opcji 3 - 12-miesięczna opieka serwisowa (helpdesk), licząc od zakończenia opieki 

serwisowej objętej opcją 2 – wynosi kwotę brutto …………….…………………………. zł, 

 
 
 

przy czym poniżej przedstawiamy indywidualną kalkulację, przy uwzględnieniu zapisów SIWZ, 
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 Wyszczególnienie kosztów i opłat, jakie poniesie 
Zamawiający przez cały okres realizacji zamówienia 
wraz z 36 miesięcznym okresem rękojmi i gwarancji 

 
* poniże pozycje kalkulacji i ich zakresy są 

minimalnymi wymaganymi, a Wykonawcy mogą je 

odpowiednio uzupełniać 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
odpowiednio za 

sztukę / 
komplet / 

miesiąc / zakres 
/ itp. 

Wartość brutto 
C

ał
ko

w
it

e 
ko

sz
ty

 p
o 

st
ro

ni
e 

Koszty zamawiającego  wynikające z konieczności 
dostosowania bądź utworzenia środowiska pracy – 

należy wymienić poszczególne składowe i ich wycenę 

  

Koszty  inne związane z kosztami, jakie ewentualnie 
poniesie indywidualnie i bezpośrednio na rzecz 
danego podmiotu lub jednostki Zamawiający, a 

będące w związku z przedmiotem zamówienia, na 
przykład koszty licencji na oprogramowanie konieczne 

do uruchomienia systemu lub koszty wynikające z 
opłat przystąpienia do MUCI, odpowiednio o ile 

wystąpią 

  

C
en

a 
an

al
iz

y 
i w

dr
oż

en
ia

 Koszty analizy przedwdrożeniowej, 
zakupu/wdrożenia, oprogramowania 

dziekanatowego, instruktażu 

  

   

K
o

sz
ty

 

w
sp

ar
ci

a/
u

tr
zy

m
an

ia
 Koszty utrzymania, asysty i wsparcia    

   

K
o

sz
ty

 

o
p

cj
i 

Koszty opcji 1,2 i 3   

 
 

SUMA BRUTTO 

 

 

Oświadczamy, iż dla potrzeb oceny oferty w kryterium doświadczenie osoby pełniącą nadzór nad 
wykonywanymi pracami, tj. Kierownika projektu, wykazana w treści oferty osoba,  tj. Pani/Pan 
……………………………………………………………….…………………………………., przewidziana do realizacji zamówienia i 
odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania przedmiotu zamówienia, posiada następujące dodatkowe 
(ponad wymagane minimum określone w warunku udziału w postępowaniu) doświadczenie: 
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L.p. Przedmiot nadzoru (rodzaj, zakres prac i ich wartości itp.) Data/y realizacji Nazwa, adres zleceniodawcy  

1. 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

   

* - wypełnić odpowiednio i odpowiednią ilość razy z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 13) SIWZ 

pozwalających na przyznanie punktów 

 

2. Oświadczamy, że osoby wskazane i przeznaczone do realizacji projektu zgodnie z wymaganiami określonymi 
w pkt. 5) ppkt 1.3.1.1 (4 osoby) i 1.3.1.2 (1 osoba) SIWZ będą/nie będą* zatrudnione na umowę o pracę, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 
r. poz. 1040 z poźn. zm.), w pełnym wymiarze etatu przez cały okres realizacji umowy   
w ilości ……………… osób) */ - niepotrzebne skreślić lub odpowiednio wypełnić 

 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w okresie 36 miesięcznej opieki serwisowej (helpdesk) liczonej od dnia 
zakończenia wdrożenia do wykonania w ramach umowy 180 godzin zegarowych prac 
rozwojowych/konsultingowych/instruktażowych świadczonych zdalnie oraz 48 godzin zegarowych szkoleń 
realizowanych w siedzibie Zamawiającego w Krakowie. 

 

5. Oświadczamy, że w ramach umowy oferujemy 36 miesięczną opiekę serwisową (helpdesk) liczoną od dnia 
zakończenia wdrożenia. 
 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy sukcesywnie do dnia 30 czerwca  2023 r., 
przy uwzględnieniu wymagań i terminów etapów opisanych w SIWZ. 
 
7. Oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne i rękojmi spełniające warunki i wymagania wynikające ze 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy 
realizacji. 
 

8. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktur do 30 dni oraz warunki rozliczeń i płatności określone 
przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 
 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ i 
akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 

10. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców * / 
z udziałem Podwykonawców …………………………………................................................................................*  
(zakres prac powierzony Podwykonawcom oraz nazwy Firm Podwykonawców, o ile są znani na etapie składania 

ofert)* - niepotrzebne skreślić 

 

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane: oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji: ........................................................................................, strony od ......... do .........* . 
* - niepotrzebne skreślić 

 
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty składania ofert.  
 
13. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, iż 
oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez 
Zamawiającego w SIWZ. 
 
14. Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 
średnim przedsiębiorstwem*. 
* - niepotrzebne skreślić 

 
15. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wynikającym z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty 
najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 
r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto 
oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób 
fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
16. Oświadczam/my, że deklaruj-ę/emy doręczenie faktur/y: 
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Akademia 
Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków pok. 
219*, 
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 
zamowienia@ast.krakow.pl  (wskazany przez Zamawiającego)*, 
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem 
przesłania na adres Platformy Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/  
Nazwa skrzynki - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie; Numer PEPPOL – 
6750007593*.                                                                                                                     * - niepotrzebne skreślić 
 
17. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)    *. 
 
18. Oferta zawiera ................. kolejno ponumerowanych stron, 
19. Załączniki:  
a) Załącznik A do Formularza Oferty, 
b) Załącznik 1 do SIWZ i oferty – opis oferowanego przedmiotu zamówienia SIWZ (wykaz modułów i 
funkcjonalności, parametrów itp.), 
c) Załącznik 2 do SIWZ i oferty – Tabela kryteriów oceny ofert w zakresie funkcjonalności systemu – 
oferowanego przedmiotu zamówienia, 
d) Inne …………………………….. . 
 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i jego załącznikach Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 
 
……………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług 
związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla 
Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam/y na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
w następującym zakresie:  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów - o ile dotyczy)* 
 
 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
PZP. 
2. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację 
zamówienia, tj.: 
2.1 jestem/śmy ubezpieczony/eni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 500 
000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN). 
3. Oświadczam/y, że posiadam/y zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj.: 
3.1 dysponuję/emy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tzn. zespołem projektowym, w skład którego 
wchodzić będzie:  
3.1.1 Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym 
lub utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, posiadającym certyfikat zarządzania 
projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania 
tego typu certyfikatów, który uczestniczył co najmniej w jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu 
informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole Wyższej albo usłudze 
modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu 
w Szkole Wyższej, 
3.1.2 co najmniej 4 konsultantów wdrożeniowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym lub 
utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, którzy uczestniczyli każdy w co najmniej w 
jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu 
obsługi dziekanatu w szkole wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z 
oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej,  
3.2 posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażemy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, zrealizowałem/liśmy co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi instalacji i 
konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi dziekanatu w szkole 
wyższej albo modernizacja i rozwój systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi 
dziekanatu w szkole wyższej, o wartości łącznej wykazanych dwóch zamówień nie mniej niż 1 500 000,00 zł 
brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 
4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy PZP. 
5. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) 
ustawy PZP. 
 

Miejscowość .................................................. dnia ............................ 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu) 

LUB
1
 

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

lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………… 
 

 

Miejscowość .................................................. dnia ............................ 2019 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu) 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 
ust. 5 pkt 2 ustawy PZP] 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
 
…….……………………………………………………………………………………… 
 
………….………………………………………………………………………..……….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)* 
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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ZOBOWIĄZANIE  
PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1968 ze zm.)   

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji 
usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla 
Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie 
 
Nazwa i adres Wykonawcy   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa i adres PODMIOTU składającego zobowiązanie: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oświadczam/y, że 
oddaje/my do dyspozycji WYKONAWCY dostępne zasoby w zakresie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (wskazać warunek udziału w postępowaniu)  
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Miejscowość .................................................. dnia ............................ 2019 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty  

 

Klauzula informacyjna    -     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”,  
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; e-mail: 
zamowienia@ast.krakow.pl www.ast.krakow.pl .  
2. Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można kierować pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania 
danych osobowych, na adres: dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 422 81 966 w.17, pocztą na adres: Inspektor Ochrony 
Danych, AST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.  
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia Ogólnego w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji 
usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla 
Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie. 
4. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla realizacji 
zamówienia, jest dobrowolne oraz konieczne dla zawarcia i wykonania umowy z Zamawiającym. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z postępowania. 
5.  Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „PZP”. 
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres co najmniej 4 lat 
liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do upływu terminu możliwości 
kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości bądź innych 
umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 
7. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 
8. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do: 
a) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia Ogólnego, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia Ogólnego  
c)  na podstawie art. 21 Rozporządzenia Ogólnego prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 
9. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 
10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwa, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać 
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. 
11. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia Ogólnego, celem 
realizacji Pani/Pana/Państwa uprawnień wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających 
przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana/Państwa, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
12. Wystąpienie przez Panią/Pana/Państwa z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
13. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego należy 
kontaktować się pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: dane.osobowe@ast.krakow.pl   
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

Miejscowość ............................. dnia .......................... 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

lub czytelny podpis w przypadku osób fizycznych)  
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[UWAGA: poniższe zastosować i doręczyć Zamawiającemu na adres składania ofert podany w SIWZ lub 
ogłoszeniu o zamówieniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP] 
 
 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                   

 
OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 
 
Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy PZP oświadczamy, że: 
 
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym 
postępowaniu *) 
lub 
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.). 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej , o ile 
dotyczy*) 

 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Poniższe oświadczenie wraz z poświadczeniami jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu 

zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP. 

 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ USŁUG 
Składając ofertę oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli iż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonałem/liśmy co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi instalacji i konfiguracji 
systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej albo 
modernizacja i rozwój systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczące systemu obsługi dziekanatu w 
szkole wyższej, o wartości łącznej wykazanych dwóch zamówień minimum 1 500 000,00 zł brutto (słownie: 
jeden milion pięćset tysięcy złotych).  
 
 
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu odpowiednio dla wymagań i opisu warunku 

udziału w postępowaniu: 
 

Lp. 

Nazwa i adres 

zamawiającego 

 

Przedmiot zamówienia 

(opisać, na czym polegało 

świadczenie usługi)  

Wartość usługi 

brutto 

w PLN 

Termin wykonania 

rozpoczęcie/ 

zakończenie 

(dd-mm-rr) 

1 2 3 4 5 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedkładam następujące dokumenty potwierdzające wykonanie 
w/w usług należycie: 
 
1. .......................................................................................................................................... 
 
2. .......................................................................................................................................... 
 
 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Poniższe oświadczenie wraz z poświadczeniami jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu 

zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP. 

 

 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
WYKAZ  OSÓB 

Składając ofertę oświadczam/y, że dysponuję/my zespołem projektowym osób zdolnym do realizacji 
zamówienia, w skład którego wchodzić będzie:  
1) Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym lub 
utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, posiadającym certyfikat zarządzania projektami 
np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu 
certyfikatów, który uczestniczył co najmniej w jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu informatycznego z 
oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w Szkole Wyższej albo usłudze modernizacji i 
rozwoju systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole 
wyższej, 
2) co najmniej 4 konsultantów wdrożeniowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym lub 
utrzymaniowym albo rozwojowym systemów informatycznych, którzy uczestniczyli każdy w co najmniej w 
jednej usłudze instalacji i konfiguracji systemu informatycznego z oprogramowaniem dotyczącym systemu 
obsługi dziekanatu w szkole wyższej albo usłudze modernizacji i rozwoju systemu informatycznego z 
oprogramowaniem dotyczącym systemu obsługi dziekanatu w szkole wyższej. 
Należy przedstawić wykaz osób wraz z informacją o podstawie dysponowania w przypadku, gdy są to osoby lub 

pomioty udostępniające swoje zasoby Wykonawcy należy dołączyć stosowne zobowiązanie, opisać ich 

kwalifikacje zawodowe, okres praktyki zawodowej i doświadczenia, z których będzie jednoznacznie wynikać 

spełnienie opisanych wymagań, według na przykład poniższej tabeli. 

Lp. Imię i 

nazwisko  

Zakres 

wykonywanych 

czynności – 

kwalifikacje 

zawodowe  

Wykształcenie i 

okres praktyki 

zawodowej 

Opis doświadczenia w 

zakresie 

przedstawienia 

realizacji prac 

potwierdzających 

spełnienie warunku 

udziału w 

postępowaniu 

opisanych w SIWZ 

odpowiednio dla 

danej osoby 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

i/lub załączone 

zobowiązania  

o udostępnieniu 

1.     

 

 

2.  

 

    

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

 
Miejscowość .................................................. dnia ............................ 2019 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Definicje: 
student - student, słuchacz, doktorant; 
plan studiów - zestaw przedmiotów, które student musi zrealizować w trakcie studiów podzielony na semestry 
studiów; 
przedmiot - zakres tematyczny w ofercie dydaktycznej - składa się z zajęć różnego typu (wykłady, ćwiczenia, 
seminaria, warsztaty, lektoraty); 
kurs - przedmiot realizowany w danym semestrze akademickim; 
kierunek - kierunek studiów prowadzony przez Wydział; 
stopień studiów - studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia lub jednolite magisterskie; 
forma studiów - studia stacjonarne lub niestacjonarne; 
System - informatyczny system obsługi toku studiów będący przedmiotem zamówienia; 
tok studiów - studia studenta na określonej specjalności, poziomie i formie; 
specjalność - podścieżka na kierunku będąca osobnym tokiem studiów; 
studia studenta - jeden tok studiowania studenta od rekrutacji lub przeniesienia z innej uczelni do zakończenia 
studiów lub skreślenia; 
administrator systemu - operator ze strony Uczelni, mający uprawnienia do nadawania ról w Systemie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
poniżej 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia opisane wymagania i oferuje wymagane moduły należy wpisać 
TAK 
 
WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i oferuje 
wymagane moduły 
należy wpisać TAK 

N-1 System musi posiadać konstrukcję modułową, by możliwe było jego wdrażanie 
etapami oraz rozbudowa o dodatkowe moduły i funkcjonalności, wynikające z 
rozwoju Uczelni. Musi on również charakteryzować się elastyczną konfiguracją 
zapewniającą przystosowanie Systemu do zmian zachodzących w strukturze 
organizacyjnej Uczelni. Wszelkie konfiguracje/ parametryzacje odpowiadające 
zmianom struktury Uczelni muszą być dokonywane przez administratora 
Systemu. 

 

N-2 Hasła nie mogą być zapisane w systemie w postaci jawnej, umożliwiającej ich 
odczytanie i nieuprawnione użycie. 

 

N-3 W zakresie funkcjonalności dostępnych dla pracowników dziekanatu i jednostek 
centralnych Uczelni System ma pracować bez konieczności wykorzystania 
aplikacji zewnętrznych. System ma stanowić autonomiczną aplikację nie 
wymagającą użycia innych aplikacji niestanowiących procesów lub usług systemu 
operacyjnego. 

 

N-4 W zakresie funkcjonalności dostępnych dla wykładowców i studentów w 
Obszarze Wirtualny Dziekanat System ma prawidłowo pracować co najmniej z 
przeglądarkami internetowymi: Mozilla Firefox 49, Internet Explorer 7.0, Chrome 
76.0, Safari, Microsoft Edge 

 

N-5 System (część serwerowa - serwer aplikacyjny) może pracować pod kontrolą 
systemu operacyjnego Windows Serwer lub z rodziny Linux/UNIX (do wyboru 
Wykonawcy). 

 

N-6 System musi być zbudowany w oparciu o centralne, w pełni transakcyjne bazy 
danych. 

 

N-7 Komunikacja pomiędzy serwerem aplikacyjnym a bazami danych musi być 
szyfrowana. 
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Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i oferuje 
wymagane moduły 
należy wpisać TAK 

N-8 System musi używać jednej instancji baz danych (wspólne dane dla wszystkich 
wydziałów Uczelni). 

 

N-9 Konstrukcja Systemu ma umożliwiać używanie Systemu przez użytkowników na 
stacjach roboczych działających pod kontrolą systemu Linux oraz pod kontrolą 
systemu Windows (w wersjach aktualnie wspieranych przez producenta tychże). 

 

N-10 Wykonawca w ramach realizacji umowy i bez dodatkowej opłaty dostarczy 
Zamawiającemu licencje na używane przez System bazy danych (na 1 serwer i 15 
użytkowników oraz nielimitowaną liczbę studentów) oraz zapewni: 
a) nielimitowany dostęp do pomocy technicznej zapewnianej przez 
producenta baz danych, 
b) dostęp do serwisu producenta baz danych pozwalającego Zamawiającemu 
na wykonywanie uaktualnień baz danych (poprawki) 
przez 5 lat od daty realizacji umowy. 
Zapewnienie powyższego odbędzie się w taki sposób, aby Zamawiający mógł 
korzystać z powyższych usług producenta baz danych w podanym wyżej okresie 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

N-11 Wykonawca w ramach realizacji umowy i bez dodatkowej opłaty dostarczy 
Zamawiającemu licencję użytkownika na ten system operacyjny (na 1 serwer i 15 
użytkowników oraz nielimitowaną liczbę studentów) oraz zapewni: 
- nielimitowany dostęp do pomocy technicznej zapewnianej przez producenta 
systemu operacyjnego, 
- dostęp do serwisu producenta systemu operacyjnego pozwalającego 
Zamawiającemu na wykonywanie uaktualnień systemu operacyjnego (poprawki) 
przez 5 lat od daty realizacji umowy. 
Zapewnienie powyższego odbędzie się w taki sposób, aby Zamawiający mógł 
korzystać z powyższych usług producenta systemu operacyjnego w podanym 
wyżej okresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

N-12 Komunikacja pomiędzy przeglądarką internetową a Systemem musi być 
szyfrowana w oparciu o protokół HTTPS. 

 

N-13 System musi posiadać możliwość uwierzytelniania studentów i wykładowców 
przy pomocy usługi katalogowej LDAP lub AD. 

 

N-14 System musi posiadać interfejs w języku polskim, a w obszarze Wirtualny 
Dziekanat w zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla studentów komponenty 
Systemu będą działały w języku polskim i angielskim (wymagana jest możliwość 
przełączania języka przez użytkownika w trakcie jego pracy w Systemie). 

 

N-15 System musi umożliwiać edycję istniejących i tworzenie nowych, wcześniej 
niezdefiniowanych szablonów dokumentów związanych z indywidualnym 
studentem do wydruku z poziomu użytkownika, bez wymaganej ingerencji 
serwisu Wykonawcy. 

 

N-16 System musi zapewniać kodowanie znaków zgodne z Unicode UTF-8 (ISO 10646-
1:2000) zarówno w bazach danych, jak i w interfejsie użytkownika. 

 

N-17 System powinien być zoptymalizowany w zakresie wszystkich funkcjonalności 
(poza narzędziami do planowania) do rozdzielczości ekranu 1024x768, niemniej 
powinien prawidłowo działać również na wyższych rozdzielczościach bez 
nakładania lub obcinania tekstu. 

 

N-18 System musi automatycznie prowadzić dzienniki zmian dla kluczowych danych 
wprowadzonych do systemu. 

 

N-19 System musi umożliwiać definiowanie ról (zestawów uprawnień) i przydzielenie 
ich poszczególnym użytkownikom. 
System musi zapewniać dostęp tylko do danych, do których użytkownik ma 
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Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i oferuje 
wymagane moduły 
należy wpisać TAK 

prawo, w szczególności: 
- pracownik dziekanatu ma dostęp tylko do danych związanych z wydziałem lub 
wydziałami, na których nadano mu prawa (dane związane z pozostałymi 
wydziałami mają być dla niego niedostępne), 
- wykładowca ma dostęp tylko do swoich danych osobowych oraz danych 
bezpośrednio związanych z prowadzonymi przez niego kursami, 
- student ma dostęp tylko do swoich danych (w tym danych osobowych, danych 
o przebiegu studiów, ogłoszeń dotyczących realizowanych kursów). 
Zakres uprawnień powinien dopuszczać kombinacje ze zbioru: podgląd, 
modyfikacja. 

N-20 System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zdefiniowanie 
administratorów pomocniczych oraz użytkowników nadrzędnych dla jednostek 
organizacyjnych Uczelni posiadających wgląd w dane użytkowników z całej 
jednostki. 

 

N-21 Dostęp do części Systemu prezentujących dane wrażliwe ma być zastrzeżony 
wyłącznie dla zalogowanych użytkowników dysponujących odpowiednimi 
uprawnieniami. Logowanie ma następować wyłącznie przy pomocy loginu i hasła 
nadawanych przez administratora Systemu. 

 

N-22 Poszczególne części systemu muszą być ze sobą zintegrowane (np. raz wpisane 
dane do części obsługującej dziekanat muszą być dostępne w obszarach Systemu 
odpowiadających za przydział stypendiów, planowanie zajęć, wirtualny 
dziekanat, komunikację i wystawianie ocen itp. bez ponownego ich 
wprowadzania). 

 

N-23 System musi zapewniać płynną i szybką pracę po wprowadzeniu do niego danych 
o 1500 studentów (w tym o 600 aktywnych, czyli znajdujących się obecnie na 
liście studentów Uczelni). 

 

N-24 Wszystkie elementy Systemu (w tym bazy danych) zostaną dostarczone wraz z 
licencją użytkownika, która nie może zawierać ograniczeń na: liczbę studentów, 
liczbę użytkowników baz danych, liczbę jednoczesnych sesji/połączeń do baz 
danych. 

 

N-25 System nie może posiadać wbudowanych ograniczeń na: liczbę użytkowników 
baz danych, liczbę jednoczesnych sesji/połączeń do baz danych poza 
wynikającymi z ograniczonych możliwości sprzętu. 

 

 
WYMAGANIA FUNKCJONALNE 
Opis Obszarów Wdrożenia: 
Obszar: Tok Studiów 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i oferuje 
wymagane moduły 
należy wpisać TAK 

W1-1 Definiowanie struktury uczelni (wydziały, katedry, zakłady, pracownie).  

W1-2 Definiowanie kierunków, specjalności, profili.  

W1-3 Definiowanie planów studiów dla kierunków, specjalności i ścieżek/ profili - 
wymagane jest wersjonowanie planów studiów dla studentów z różnych 
roczników (różne roczniki aktywnych studentów studiujących na tym samym 
kierunku studiów mogą mieć różne plany studiów, w tym również różną liczbę 
semestrów studiów). Plany studiów muszą być prowadzone niezależnie dla 
każdego roku akademickiego. 
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W1-4 Definiowanie wymagań rejestracji dla celu procesu automatycznego 
rejestrowania i skreślania studenta (liczba punktów ECTS oraz liczba zaliczonych 
semestrów studiów wymagana do rejestracji na następny semestr). 

 

W1-5 Możliwość przypisania tego samego przedmiotu do wielu planów studiów (np. 
przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków lub wspólne dla grupy 
specjalności). Wszyscy studenci z powyższych kierunków lub list muszą się 
znajdować na jednej liście zajęciowej i jednym wspólnym protokole. 

 

W1-6 Obsługa zarówno sztywnego planu studiów (w planie studiów studenta są 
wyłącznie przedmioty obowiązkowe - student nie wybiera żadnych przedmiotów 
obieralnych), półelastycznego planu studiów (oprócz przedmiotów 
obowiązkowych znajdujących się w planie studiów, student może wybrać z 
oferty dydaktycznej Uczelni pewną grupę przedmiotów obieralnych), jak i w 
pełni elastycznego planu studiów (student wybiera zarówno przedmioty 
obieralne, jak i przedmioty obowiązkowe, które chce studiować w danym 
semestrze). Narzędzie dla studenta do wybierania przedmiotów. 

 

W1-7 Obsługa studiów prowadzonych na wszystkich poziomach (pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, doktoranckich, 
podyplomowych), w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. 

 

W1-8 Obsługa przedmiotów fakultatywnych, w tym możliwość wpisania przedmiotu, 
który nie jest przypisany do żadnego poziomu typu kierunek, specjalność czy 
profil, a który jest liczony do historii studiów studenta w taki sam sposób, jak 
przedmioty kierunkowe. 

 

W1-9 Prowadzenie centralnego albumu studentów. Automatyczne nadawanie numeru 
albumu kandydatowi przyjętemu na studia. Nadawanie numerów albumów w 
sposób zarówno indywidualny, jak i masowy z automatyczną kontrolą numerów 
wykorzystanych. 

 

 
Obszar: 

 
Obsługa studenta 

 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i oferuje 
wymagane moduły 
należy wpisać TAK 

(1) (2)  

W2-1 Wprowadzanie i edycja danych osobowych studentów; automatyczne 
prowadzenie dziennika zmian z informacją o dacie modyfikacji i osobie 
modyfikującej dane. 

 

W2-2 Wprowadzanie informacji o dokumentach tożsamości studenta.  

W2-3 System musi umożliwiać korzystanie ze słowników: 
a. obywatelstw, 
b. stopni, kierunków i specjalności studiów, 
c. wydziałów, 
d. form studiów, 
e. rodzajów studiów, 
f. tytułów i stopni naukowych, 
g. województw, miejscowości. 

 

W2-4 Obsługa kartoteki studenta, w tym: zmiana statusów, ocen, opłat, danych 
osobowych, danych teleadresowych, indywidualnego planu/ programu studiów, 
opłat, dyplomowania, wydruku zaświadczeń musi się odbywać w ramach 
jednego komponentu dysponującego menu do wymienionych operacji. 
Wykonanie dowolnej kombinacji operacji w powyższych zagadnieniach nie może 
wymagać powtórnego wybrania lub wyszukania studenta. Istnienie pola do 
wprowadzania dowolnych danych tekstowych (notatek). 

 

W2-5 Wszystkie informacje o przebiegu studiów studenta (rejestracje, skreślenia, 
oceny) muszą być określane z dokładnością do semestru akademickiego 
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(rozliczenie semestralne). 
Wszystkie informacje o przedbiegu studiów studenta muszą być prowadzone 
niezależnie dla kierunku studiów, formy studiów z uwzględnieniem specjalności. 
System musi umożliwiać jednoczesną obsługę przebiegu studiów na dowolnej 
liczbie specjalności. 

W2-6 Wprowadzanie i edycja informacji o rejestracjach, urlopach i skreśleniach. 
Prowadzenie dziennika zmian w rejestracjach z informacją o dacie modyfikacji i 
osobie modyfikującej dane. 

 

W2-7 Wprowadzanie i edycja informacji o kierunku i specjalności studenta. 
Prowadzenie dziennika zmian z informacją o dacie modyfikacji i osobie 
modyfikującej te dane. W przypadku przenoszenia studenta pomiędzy 
kierunkami lub specjalnościami w trakcie jednych studiów studenta 
przechowywanie i prezentowanie informacji o wszystkich kierunkach i 
specjalnościach, na których student był w trakcie studiów. 

 

W2-8 Przy wprowadzaniu statusów (rejestracji, skreśleń, urlopów itp.) System musi 
zapewniać poprawność zarówno wprowadzanego statusu, jak i wszystkich 
nadanych studentowi w ramach jego studiów statusów jako całości (z 
uwzględnieniem wszystkich semestrów studiów studenta). Wymagana jest 
weryfikacja zarówno dat związanych z wprowadzanym statusem, jak i 
właściwego następstwa statusów (z uwzględnieniem dat) w tym zależności 
pomiędzy semestrami. 
Korelacje pomiędzy statusami muszą być zgodne z zapisami Regulaminu Studiów 
AST w Krakowie. 

 

W2-9 Automatyczne wykrywanie studentów czynnych, czyli takich, którzy w bieżącym 
semestrze posiadają statusy świadczące o nieskreśleniu z listy studentów. 
System musi tak tę informację prezentować, aby operator nie był zmuszony 
przeglądać statusów studenta. 

 

W2-10 System musi udostępniać otwartą możliwość filtrowania studentów w ramach 
wprowadzonych danych studenta. 

 

W2-11 System udostępnia wyszukiwanie studentów, tworzenie i wydruk listy wg: 
nazwiska, imion, miejscowości, specjalności, kierunków studiów, rodzaju i formy 
studiów, n r. PESEL, rocznika urodzenia, nr albumu, semestru studiów, rodzaju 
stypendium, okresu pobierania świadczeń pomocy materialnej, średniej ocen, 
dochodu netto, posiadanej niepełnosprawności, obywatelstwa. System posiada 
funkcje szybkiego wyszukiwania studenta poprzez wpisanie początkowych liter 
nazwiska, n r. PESEL, n r. albumu. 

 

W2-12 Możliwość wyeksportowania wyfiltrowanej (wg zadanych kryteriów) listy 
studentów do arkusza kalkulacyjnego z wyborem wcześniej zdefiniowanego 
zakresu danych studenta. 

 

W2-13 System umożliwia dostęp do informacji o poziomie wykształcenia studenta (dane 
ze świadectwa maturalnego, data i miejsce wydania świadectwa maturalnego), 
dane okręgowej komisji egzaminacyjnej, dane uczelni wyższej, do której 
uczęszczał student (data wydania dyplomu, uzyskany tytuł zawodowy, wydział, 
kierunek). 

 

W2-14 System pozwala na adnotacje o wydanych legitymacjach studenckich i indeksach 
(także duplikatach) dla poszczególnych studentów. 

 

W2-15 System przechowuje informacje dotyczące udziału studenta w konkursach, 
uzyskanych nagrodach, wyróżnieniach, działalności społeczno-organizacyjnej, 
osiągnięciach sportowych. 

 

W2-16 Rozpoczęcie nowych studiów lub studia równoległe nie mogą wymagać 
dublowania danych osobowych studenta, jednocześnie wszystkie oceny i 
rejestracje mają być prezentowane oddzielnie dla różnych toków studenta (w 
ten sposób ma być prezentowana również historia poprzednich studiów 
studenta). 

 

W2-17 W przypadku studiów równoległych (na dwóch lub więcej różnych kierunkach 
lub specjalnościach) - zapisanie studenta na ten sam kurs z dwóch (przedmiot 
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realizowany w semestrze kalendarzowym) lub więcej różnych kierunków lub 
specjalności ma skutkować jednokrotnym wystąpieniem studenta na liście 
zajęciowej i protokole ocen przedmiotu, a jednocześnie prezentować ocenę do 
wszystkich powyższych kierunków lub specjalności. 
System musi umożliwiać ewidencję przebiegu studiów w ramach roku 
akademickiego na tym samym kierunku lub specjalności. 

W2-18 Obsługa indywidualnego programu studiów i indywidualnego planu studiów.  

W2-19 Oceny otrzymane w ramach przedmiotów realizowanych poza Uczelnią (np. 
Erasmus) mają być uwzględniane w przebiegu studiów studenta i realizacji planu 
studiów; niedopuszczalne jest wymaganie w tym celu tworzenia nowych 
przedmiotów w bazie przedmiotów Uczelni, dla celu ewidencji ocen uzyskanych 
poza Uczelnią.  

 

W2-20 Obsługa indywidualnego zapisywania (przez użytkownika) studenta na listę 
zajęciową przedmiotu. 

 

W2-21 Obsługa automatycznego zapisywania studentów na listy zajęciowe z 
uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej liczby studentów na kursie. 

 

W2-22 Wydruk arkuszy ocen w dziekanacie. Automatyczna obsługa i generowanie 
protokołów. Automatyczna analiza dokumentu protokołów na podstawie sum 
kontrolnych. 

 

W2-23 Narzędzia przedstawiające stopień realizacji planu studiów (przedmioty 
obowiązkowe i suma punktów ECTS) przez studenta (w tym zaliczone semestry 
studiów). Wymagane jest prawidłowe przetwarzanie studentów z wielokrotnym 
urlopem, wielokrotnym wznowieniem, zmianą kierunku studiów lub 
specjalności, wyjazdami na programy wymiany międzynarodowej, z 
półelastycznym lub elastycznym planem studiów, niezależnie od kolejności 
semestrów realizacji przedmiotów obowiązkowych i obieralnych, z 
uwzględnieniem przedmiotów równoważnych. 

 

W2-24 Narzędzie do automatycznego prezentowania różnic programowych w 
przypadku przenoszenia studenta na inny kierunek lub specjalność, wznowienia 
lub powtarzania. 

 

W2-25 Obsługa grup studenckich.  

W2-26 Ewidencjonowanie faktycznego semestru akademickiego realizacji przedmiotów 
przez studenta. W przypadku wielokrotnego powtarzania przedmiotu w różnych 
semestrach akademickich w historii studiów studenta wymagane jest 
przedstawienie każdej oceny końcowej z realizowanego przedmiotu (tyle ocen, 
ile razy student był na listach zajęciowych przedmiotu w odpowiednich 
semestrach akademickich). 

 

W2-27 Mechanizmy uniemożliwiające nadanie rejestracji, urlopów i skreśleń z datami 
poza zakresem dat semestru akademickiego, na który zostają one wydane. 

 

W2-28 System musi umożliwiać masową promocję na kolejny semestr studiów i 
skreślenie dla wskazanego zbioru studentów lub indywidualnie wybranego 
studenta. 

 

W2-29 Wydruk spersonalizowanych zaświadczeń i druków dla studenta (zaświadczenie 
o studiach, ogólne, umowa edukacyjna, decyzja administracyjna, wezwanie) oraz 
kopert z adresem dla wybranej grupy osób (kierunek, specjalność, rok studiów); 
możliwość samodzielnego dopasowania i załadowania do systemu własnych 
szablonów dokumentów - zarówno wyżej wymienionych, jak i innych - 
dodatkowych, specyficznych dla Uczelni. Automatyczne nadawanie numeru 
kancelaryjnego dokumentu wydanego studentowi. 

 

W2-30 Dziennik wydanych dokumentów, które zostały wytworzone i wydrukowane z 
Systemu. 

 

W2-31 Możliwość umieszczania ogłoszeń na „wirtualnej tablicy ogłoszeń dziekanatu” 
dostępnej do wglądu dla studenta i wykładowcy w obszarze Wirtualny 
Dziekanat. Możliwość skierowania wiadomości do studentów wybranej 
specjalności, wydziału lub całej Uczelni. 
System musi umożliwiać wprowadzenie dowolnych nowych podstron do menu 
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Wirtualnego Dziekanatu. Każda nowa strona musi być edytowalna za pomocą 
wbudowanego edytora wysiwyg oraz edytora html. 

W2-32 Możliwość stworzenia polskiej i angielskiej wersji językowej każdego ogłoszenia; 
odpowiednia wersja językowa ogłoszenia dostępna tylko dla odpowiedniego 
języka interfejsu Wirtualnego Dziekanatu. 
System musi udostępniać możliwość stworzenia angielskiej wersji Wirtualnego 
Dziekanatu z poziomu aplikacji bez konieczności stosowania narzędzi 
zewnętrznych. 

 

 
Obszar: Pomoc materialna 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje wymagane 

moduły należy 
wpisać TAK 

W3-1 Możliwość automatycznego skopiowania zestawu parametrów na wybrany rok 
akademicki. Możliwość symulacji: definiowania wielu zestawów parametrów na 
rok akademicki i zatwierdzenia wybranego zestawu parametrów, skutkująca 
użyciem go w procesie naliczania stypendiów. 

 

W3-2 System musi umożliwiać studentowi pobranie z Wirtualnego Dziekanatu 
wypełnionych jego danymi osobowymi ze średnią stypendialną wniosku i 
oświadczeń. 

 

W3-3 System musi umożliwiać: 
a) prowadzenie rejestru złożonych wniosków stypendialnych, 
b) wprowadzanie i aktualizację statusów wniosku (przyjęty, kompletny, 
niekompletny, komisja, komisja odwoławcza, rozpatrzony pozytywnie, 
rozpatrzony negatywnie, do wyjaśnienia), 
c) podgląd historii statusów wniosku tak przez użytkownika, jak i przez 
studenta z informacją o wystąpieniu braków, terminie uzupełnienia dokumentów 
itp., 
d) wprowadzanie i podgląd dochodu studenta, 
e) uwzględnienie różnic w kwotach stypendiów dla studentów i doktorantów, 
f) przypisanie do każdego rodzaju stypendium listy statusów (aktywny, 
nieaktywny, absolwent) studenta, dla których możliwa jest wypłata pomocy. 
Podgląd aktualnych statusów studenta oraz daty, od kiedy obowiązuje 
zaktualizowany status (statusy umożliwiające wypłatę pomocy są określane 
globalnie, bez kontekstu rodzaju stypendium), 
g) możliwość przeniesienia stypendium na kolejny lub wybrany miesiąc, 
h) możliwość zmiany wysokości stypendium w indywidualnych przypadkach, 
i) przyznawanie i anulowanie stypendiów w trakcie roku akademickiego, 
j) redukcję kwot stypendiów podczas naliczenia tak, aby suma miesięczna kwot 
stypendium nie przekroczyła u żadnego studenta 90 % minimalnego 
wynagrodzenia asystenta na dany rok akademicki. W procesie tym uwzględniane 
są rodzaje stypendiów zdefiniowane przez ustawę o szkolnictwie wyższym. 

 

W3-4 Program ma weryfikować poprawność wprowadzonego numeru konta.  

W3-5 Automatyczne tworzenie rankingów w Systemie, możliwość przeglądania 
rankingów i wprowadzania ręcznie zmian przedziałów między pojedynczymi 
elementami rankingu. Wydruk listy rankingowej. 

 

W3-6 System zapewnia obsługę komisji stypendialnych: ewidencja składu osobowego 
komisji, wydruki protokołów dla komisji. 

 

W3-7 Możliwość dostępu do informacji z poprzednich lat akademickich na temat 
dochodu netto, średniej ocen, a także wysokości stypendiów wypłaconych i 
zaległych (nieodebranych). 

 

W3-8 Przyznawanie stypendiów (kierunek, specjalność, rok) zgodnie z decyzją komisji.  

W3-9 Automatycznie naliczanie stypendium i tworzenie harmonogramu wypłat,  
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uwzględnienie progu kwotowego wysokości miesięcznej stypendium, 
uwzględnienie otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów 
przez 10% studentów na danym kierunku lub specjalności. 

W3-10 Tworzenie, edytowanie i wydruk miesięcznych list wypłat, uwzględniających 
wydział oraz kierunek lub specjalność, typ studiów, typ wypłaty (kasa, przelew), 
zawierających imię i nazwisko studenta, rodzaje i wysokość pobieranych 
stypendiów. Każda lista może być dowolnie edytowana, jest numerowana, 
zatwierdzona przez użytkownika (adnotacja o zatwierdzeniu z identyfikatorem 
użytkownika, który ją utworzył i zatwierdził, datą utworzenia i zatwierdzenia). 

 

W3-11 Przed zatwierdzeniem listy System umożliwia sprawdzenie statusu studentów 
pod kątem możliwości zrealizowania wypłaty. W przypadku wystąpienia 
niezgodności (zmiana statusu studenta) użytkownik zostanie o niej 
poinformowany i będzie miał możliwość skorygowania danej pozycji. 

 

W3-12 Prowadzenie rejestru zatwierdzonych list wypłat w danym miesiącu.  

W3-13 Generowanie i wydruk wezwań i decyzji o przyznaniu/ nieprzyznaniu pomocy 
materialnej (szablony z możliwością modyfikacji) i kopert z adresem dla wybranej 
grupy osób (kierunek, specjalność, rok studiów). 

 

W3-14 Wydruk zaświadczeń o korzystaniu z pomocy materialnej za różne okresy 
(szablony z możliwością modyfikacji). 

 

W3-15 Funkcja generowania wydruku wybranego procenta najlepszych studentów lub 
absolwentów na danym kierunku, specjalności, stopniu, roku studiów. 

 

W3-16 Funkcja automatycznego generowania sprawozdawczości na potrzeby Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS; Sprawozdanie S-11); w przypadku zmiany zakresu 
danych wymaganych przez GUS dostosowanie parametrów programu do nowych 
okoliczności. 

 

 
Obszar: 

 
Przedmioty i oceny 

 
 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje wymagane 

moduły należy 
wpisać TAK 

W4-1 System musi prowadzić jednolitą bazę danych zawierającą formy, stopnie oraz 
rodzaje studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe). 

 

W4-2 W ramach zarządzania przedmiotami System musi umożliwiać: 
a) przechowywanie informacji dotyczącej nazwy przedmiotów, liczby godzin 

(semestralne i tygodniowe), punktów ECTS, form zaliczenia przedmiotów 

(egzamin/ zaliczenie z oceną/ zaliczenie bez oceny), typów przedmiotu 

(m.in. wykład, ćwiczenia, wykład z elementami ćwiczeń, lektorat, ruch, 

warsztaty, seminarium). Możliwość określenia praktyk zawodowych (czas 

trwania, egzamin/ zaliczenie po którym semestrze); 

b) przechowywanie informacji dotyczących obsady personalnej (nazwisko osób 

odpowiedzialnych za prowadzenie danego przedmiotu, jednostka 

organizacyjna, kontakt). Możliwość przydziału dowolnej liczby osób 

prowadzących przedmiot ze wskazaniem dowolnego podziału godzin 

realizowanych przez każdego z dydaktyków. Możliwość wskazania osoby 

odpowiedzialnej za przedmiot. Możliwość uszczegółowienia, który z 

dydaktyków prowadzi zajęcia z określoną grupą studentów. Możliwość 

wprowadzania korekt przy zaplanowanych obsadach personalnych, 

c) możliwość przyporządkowania do wpisu przedmiotu i przydziału 

dydaktycznego odpowiedniej liczby godzin na konsultacje oraz kształcenie 
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na odległość. 

W4-3 System udostępnia jedną wspólną bazę danych gromadzącą informacje o 
osobach prowadzących zajęcia dydaktyczne z przyporządkowaniem do jednostek 
organizacyjnych, tj. wydziału, katedry. 

 

W4-4 Możliwość skopiowania planu studiów z dowolnego rocznika, kierunku, 
specjalności na dowolnie wybrany inny rocznik, kierunek, specjalność, a 
następnie możliwość modyfikacji znajdujących się tam przedmiotów. 

 

W4-5 Możliwość wprowadzania korekty atrybutów ramowych założeń programowych, 
np. zmiana nazwy przedmiotu, zmiana liczby punktów ECTS, zmiana liczby godzin. 

 

W4-6 Zarządzanie ofertą dydaktyczną (kursy przewidziane do prowadzenia) na zadany 
semestr akademicki. System musi mieć mechanizmy pozwalające badać 
zainteresowanie studentów przedmiotami obieralnymi przed rozpoczęciem zajęć, 
udostępnić wybrane (wskazane przez obsługę) przedmioty w określonym 
przedziale czasowym. 

 

W4-7 Mechanizmy pozwalające automatycznie (przez wywołanie procedury dla grupy 
studentów - np. dla całego wydziału) przypisać studentowi przedmioty z jego 
planu studiów. 

 

W4-8 Wprowadzanie i ewidencja ocen z uwzględnieniem złożonej budowy przedmiotu 
(przedmiot może składać się z kilku różnych typów zajęć - wykłady, ćwiczenia, 
laboratoria, projekty - każdy typ zajęć może być oceniany oddzielnie, 
jednocześnie przedmiot jako całość może posiadać ocenę zintegrowaną) - System 
ma pozwalać zdefiniować dla każdego przedmiotu ze wskazanym typem 
zakończenia przedmiotu zestaw wymaganych ocen. 

 

W4-9 W przypadku przedmiotu przypisanego do więcej niż jednego planu studiów (np. 
przedmioty wspólne dla wielu kierunków lub specjalności) prowadzone są 
wspólne zajęcia dla wszystkich studentów realizujących ten przedmiot. System 
musi wówczas dostarczać jedną, wspólną listę zajęciową oraz jeden, wspólny 
protokół dla wszystkich tych studentów. 

 

W4-10 Wsparcie dla prowadzenia różnych kursów tego samego przedmiotu (w tym 
równolegle), posiadających tę samą nazwę przedmiotu, lecz różniących się liczbą 
punktów ECTS, godzin zajęć i posiadających różne sylabusy (kursy te są 
przeznaczone dla studentów różnych kierunków lub specjalności). 

 

W4-11 Obsługa wielu kursów tego samego przedmiotu równolegle, posiadających tę 
samą nazwę, punkty ECTS, godzin zajęć i wspólny sylabus. Każdy z takich kursów 
może mieć odrębnego wykładowcę i musi mieć swoją odrębną listę zajęciową. 

 

W4-12 Obsługa skali ocen: oceny pozytywne: „6.0”, „5.0”, „4.5”, „4.0”, „3.5”, „3.0”, „zal” 
oraz oceny negatywne: „2.0”, „nzal” lub możliwość skonfigurowania skali ocen. 

 

W4-13 Wyliczanie średniej ocen z przebiegu studiów i średniej rocznej (średniej ocen  
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uzyskanych w danym roku akademickim), średniej ocen do stypendium rektora, 
średniej ocen do egzaminu dyplomowego. 

W4-14 Funkcja elektronicznego prowadzenia karty przebiegu studiów w języku polskim i 
angielskim, zawierającej: dane studentów, nazwiska prowadzących zajęcia, formę 
zakończenia przedmiotów (zaliczenie/egzamin), formę zajęć (wykłady/ćwiczenia), 
liczbę godzin, liczbę punktów ECTS, wyniki egzaminów/zaliczeń. 
Możliwość wydrukowania karty przebiegu studiów. 

 

W4-15 Tworzenie i wprowadzenie dowolnej liczby protokołów do każdego z kursów - 
każdy następny protokół do tego samego kursu różnić się będzie numerem, 
ocenami i terminem zwrotu (protokół podstawowy i dowolna liczba protokołów 
poprawkowych). 

 

W4-16 Funkcja generowania i wydruku protokołów zaliczeniowych, poprawkowych, 
protokołów z warunkami, kart okresowych osiągnięć, kart z różnicami 
programowymi, kart z przedmiotami warunkowymi zawierających następujące 
dane: dane osobowe studenta, stopień, forma, rok studiów, kierunek i 
specjalność studiów, semestr i rok akademicki, nazwy przedmiotu/ów (z 
uwzględnieniem formy zaliczania), osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 
danego przedmiotu, liczbę godzin wykładów/ćwiczeń, punkty ECTS, informacje 
dotyczące zaliczenia semestru, skreślenia z listy, wpisu warunkowego. 

 

W4-17 Możliwość prezentowania poszczególnych przedmiotów na karcie okresowych 
osiągnięć według kolejności określonej przez operatora programu. 

 

W4-18 Możliwość określenia okresu, w którym protokół będzie aktywny do edycji przez 
nauczyciela akademickiego. 

 

W4-19 Możliwość wglądu, edycji i wydruku protokołów dla upoważnionych 
użytkowników z jednostki dydaktycznej. 

 

W4-20 Możliwość automatycznego wczytywania protokołów (oceny wprowadzane przez 
prowadzącego, możliwość dokonywania korekt w dziekanacie). 

 

 
Obszar:  Dyplomowanie 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje wymagane 

moduły należy 
wpisać TAK 

W5-1 Narzędzia pokazujące fakt zrealizowania przez studenta programu studiów 
(System nie może wymagać od operatora przeglądania w tym celu historii 
studiów studenta). 

 

W5-2 Ewidencja, wprowadzanie i edycja danych o procesie dyplomowania (informacja 
o weryfikacji przez system antyplagiatowy, data egzaminu dyplomowego, tytuły 
prac dyplomowych, tłumaczenie tytułów prac, promotor/opiekun prac, 
recenzent, skład komisji egzaminu dyplomowego itp.). 

 

W5-3 System umożliwia wprowadzenie tematu pracy w języku angielskim.  

W5-4 Zastosowanie algorytmu do obliczania ostatecznej oceny ze studiów oraz 
przypisanie do niej słownej oceny do wpisu na dyplomie zgodnie z Regulaminem 
Studiów. Możliwość wykorzystania różnych algorytmów w zależności od rodzaju 
studiów. 

 

W5-5 Wydruk protokołu komisji egzaminu dyplomowego na podstawie 
wprowadzonych danych, wydruk zaświadczenia do ZUS, banku i zaświadczenia o 
obronie. 

 

W5-6 Możliwość generacji i wydruku księgi dyplomów. Ewidencja daty odebrania 
dyplomu. 

 

W5-7 Możliwość wygenerowania zestawienia dyplomów z informacją o promotorach, 
recenzentach, tematach prac i dacie obrony w zadanym okresie. 

 

W5-8 Wydruk i ewidencja wydanych świadectw i zaświadczeń dla słuchaczy studiów  
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podyplomowych i uczestników studiów doktoranckich. 

W5-9 Wydruk dyplomu i odpisu dyplomu - dane osobowe studenta, nr dyplomu, 
wydział, kierunek, specjalność, obszar nauk, profil, forma studiów, ocena, data 
uzyskania tytułu zawodowego, tytuł zawodowy, miejscowość i data wydania 
dyplomu (możliwość samodzielnego dopasowania i załadowania do systemu 
własnych szablonów tych dokumentów) - z funkcją drukowania dyplomu w 
języku obcym. 

 

W5-10 Wydruk suplementu wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego 
ministra, z uwzględnieniem w szczególności średniej ocen ze studiów (bez ocen 
niedostatecznych), informacji o odbytych praktykach zawodowych, informacji o 
dodatkowych osiągnięciach, stypendiach, przynależności do organizacji 
studenckich, kół naukowych itp.) - z funkcją drukowania dyplomu w języku 
obcym. 

 

 
Obszar: Wirtualny Dziekanat 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje wymagane 

moduły należy 
wpisać TAK 

Narzędzia dla studenta: 

W6-1 Historia zaliczeń - podgląd wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów 
realizowanych w kolejnych semestrach akademickich (z uwzględnieniem 
faktycznego semestru realizacji przedmiotu - jeżeli student powtórnie 
realizował przedmiot powtarzany w kolejnym roku akademickim, wtedy w tym 
zestawieniu muszą się znaleźć informacje o obu ocenach - uzyskanych w dwóch 
semestrach akademickich). Każdy student ma dostęp tylko do własnych ocen. 

 

W6-2 Dostęp dla studenta do informacji o ocenach wystawianych przez wykładowcę  
w trakcie trwania semestru (np. z kolokwium, projektu, referatu itp.). 

 

W6-3 Raport przedstawiający stopień realizacji planu studiów (przedmioty 
obowiązkowe i suma punktów ECTS) przez studenta (w tym zaliczone semestry 
studiów). Wymagane jest prawidłowe przetwarzanie danych studentów z 
wielokrotnym urlopem, wznowieniem, zmianą kierunku studiów, wyjazdami na 
programy wymiany krajowej lub międzynarodowej, z półelastycznym lub 
elastycznym planem studiów, niezależnie od kolejności semestrów realizacji 
przedmiotów obowiązkowych i obieralnych, z uwzględnieniem przedmiotów 
równoważnych. 

 

W6-4 Wszystkie dane związane ze studiami muszą być udostępnione studentowi 
niezależnie od tego, czy są to aktualnie realizowane studia studenta, czy też 
należą do okresu poprzednich studiów (np. osoba, która została skreślona za 
brak postępów w jednym z poprzednich semestrów akademickich, a obecnie 
powtórnie rozpoczęła studia po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji). 

 

W6-5 Wszystkie dane związane ze studiami muszą być prezentowane odrębnie dla 
każdego toku studiów z możliwością obejrzenia każdego z tych zbiorów danych 
niezależnie od tego, czy dane studia trwają czy też zostały już zakończone 
(przez ukończenie studiów, rezygnację czy skreślenie). 

 

W6-6 Dostęp dla studenta do informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach 
finansowych wobec Uczelni. Wymagana jest informacja o tytule naliczenia, 
kwocie naliczenia oraz o kwotach i terminach wymagalności rat. 

 

W6-7 Dostęp dla studenta do podglądu swoich danych osobowych przechowywanych 
w Systemie. 

 

W6-8 Podgląd „wirtualnej tablicy ogłoszeń dziekanatu” w wybranej wersji językowej.  
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W6-9 System musi udostępniać studentowi funkcję: 
a) wyboru z oferty dydaktycznej (wskazania i zapisy na przedmioty), 
b) uzupełnienie ankiet oceny dydaktyków, 
c) uzupełnienie dowolnych ankiet kierowanych do studenta. 

 

W6-10 System musi udostępniać funkcję umożliwiającą prowadzenie korespondencji 
wewnętrznej na poziomie: 
a) wiadomość do studenta/studentów z grup, 
b) wiadomość do dydaktyka, 
c) wiadomość do dziekanatu. 
Korespondencja prowadzona jest dwukierunkowo z zachowanie pełnej historii 
wiadomości. Możliwość przesyłania załączników w wiadomościach. 

 

W6-11 Wszystkie narzędzia dla studenta muszą być wykonane w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej. Przełączanie języka interfejsu musi być 
dostępne dla studenta z tegoż interfejsu i nie może wymagać powtórnego 
zalogowania. 

 

W6-12 Zmiana przez studenta własnego hasła do Systemu.  

Narzędzia dla wykładowcy 

W6-13 Dostęp wyłącznie do własnych danych lub podstawowych danych i ocen 
studentów będących na listach zajęciowych kursów, które dany wykładowca 
prowadzi. 

 

W6-14 Filtrowanie listy protokołów po kierunku lub specjalności, przedmiocie. 
W przypadku jednego protokołu z kilkoma terminami filtrowanie wpisów w 
protokołach według numerów terminów. 

 

W6-15 Wypełnianie protokołu (arkusza ocen) przez Internet.  

W6-16 Możliwość masowego wpisywania zaliczenia do protokołu bez konieczności 
wypełniania wszystkich rubryk w kolumnie oceny. 
Arkusz ma zawierać zabezpieczenie przed modyfikacją listy studentów. 

 

W6-17 Wydruk protokołów z wypełnionymi ocenami. Brak możliwości wydruku 
niepełnego protokołu - komunikat z wyróżnieniem pustego pola. 

 

W6-18 Podgląd listy zajęciowej kursów prowadzonych przez wykładowcę, możliwość 
eksportu danych do plików: XLS, CSV. 

 

W6-19 Udostępnianie studentom przez wykładowcę ocen wystawianych w trakcie 
trwania semestru (np. z kolokwium, projektu, referatu itp.) z możliwością 
definiowania rodzajów ocen jakie wykładowca chce wystawiać. Każdy student 
ma dostęp tylko do własnych ocen. 

 

W6-20 Podgląd własnych, historycznych protokołów wykładowcy (z obecnego i 
poprzednich semestrów akademickich). 

 

W6-21 Podgląd historycznych ocen z przedmiotów prowadzonych przez wykładowcę w 
semestrach poprzednich i obecnym. 

 

W6-22 Zmiana przez wykładowcę własnego hasła do Systemu.  

Narzędzia dla kierownika jednostki (wydziału, zakładu, katedry) 

W6-23 
W6-24 

Podgląd list zajęciowych przedmiotów realizowanych w jednostce. 
W modułach prezentujących dane studenta, przebieg studiów, tok studenta, 
pozycje finansowe studenta System musi umożliwiać wprowadzenie zmian w 
zakresie i formie prezentowanych danych z poziomu aplikacji bez konieczność 
zlecenia zmian dostawcy. 

 

 
Obszar: 

 
Rekrutacja 

 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje wymagane 

moduły należy 
wpisać TAK 

W7-1 Możliwość założenia przez kandydata konta z obowiązkiem podania numeru  
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telefonu komórkowego, adresu e-mail na który będzie wysłany link aktywujący 
konto oraz link do ewentualnej zmiany hasła. 
Wykorzystywanie mechanizmu CAPTCHA podczas rejestrowania nowego 
kandydata. 

W7-2 System umożliwia elektroniczną rejestrację kandydatów na studia pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe, różnicując 
studia stacjonarne i niestacjonarne w tym także cudzoziemców. 

 

W7-3 Automatyczna weryfikacja poprawności i kompletności wypełnionych przez 
kandydata wybranych pól. 

 

W7-4 Możliwość wprowadzenia przez kandydata informacji o typie miejscowości 
(miasto/ wieś). Pola do wprowadzenia adresów zameldowania i 
korespondencyjnego. 

 

W7-5 Możliwość załączenia przez kandydata zdjęcia, świadectwa maturalnego lub 
zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, zaświadczenia od 
lekarza, opłaty rekrutacyjnej w postaci elektronicznej. Komunikat dla kandydata 
o kompatybilności parametrów poszczególnych elementów z wymogami 
formalnymi. 

 

W7-6 Możliwość wskazania przez kandydata swojego wykształcenia oraz ukończonej 
szkoły średniej lub uczelni wyższej. Miejsce na wpisanie numeru świadectwa 
dojrzałości. Jednokrotny zapis informacji związanych ze świadectwem 
maturalnym kandydata. 

 

W7-7 Wymuszanie pierwszych dużych liter w imieniu, nazwisku, nazwie 
miejscowości. 

 

W7-8 Kontrola poprawności struktury wprowadzanych danych kandydatów będących 
obywatelami Polski: numeru PESEL, kodu pocztowego. 

 

W7-9 Możliwość wydrukowania przez kandydata uzupełnionego, gotowego do 
podpisu formularza rekrutacyjnego. 

 

W7-10 Generowanie w formacie PDF wydruków dla kandydata: formularza podania o 
przyjęciu na studia, druku przelewu za opłatę rekrutacyjną, druku przelewu za 
legitymację, druku przelewu za indeks, wniosku o legitymację ze zdjęciem 
wgranym przez kandydata. 

 

W7-11 Możliwość równoległego rekrutowania kandydata na wiele kierunków studiów, 
poziomów studiów; możliwość wyboru specjalności w ramach kierunku 
(wskazania kolejności preferencji) z uwzględnieniem jednostki macierzystej w 
Krakowie i oddziałów filialnych we Wrocławiu, Bytomiu. 

 

W7-12 Jeden wpis z danymi osobowymi dla wszystkich procesów rekrutacyjnych 
prowadzonych równolegle w danym semestrze. 

 

W7-13 Definiowanie w panelu administracyjnym dowolnej w ciągu roku liczby 
kampanii rekrutacyjnych wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia dla 
wskazanych kierunków i specjalności. Moduł musi umożliwiać obsługę 
równoległą wielu kampanii rekrutacyjnych, gdzie każda z kampanii posiada 
różny zakres dat rozpoczęcia i zakończenia oraz każda z kampanii ma osobny 
zestaw oferty dydaktycznej (rozumianej jako oferowane kierunki, specjalności 
na formach i poziomach studiów). 

 

W7-14 Moduł rekrutacji musi pracować ciągle bez konieczności wyłączania go i 
rekonfiguracji przed kolejną kampanią rekrutacyjną. Możliwość ręcznego i 
automatycznego (w/g zadanych parametrów) wyłączenia wybranego procesu 
rekrutacyjnego po skończeniu rekrutacji na dany kierunek, formę studiów lub 
formę kształcenia podczas trwania innych rekrutacji. 

 

W7-15 Obsługa rekrutacji wieloetapowej z etapami punktowanymi i niepunktowanymi 
(zdał/ nie zdał). Kwalifikacja kandydatów do następnego etapu na podstawie 
wyniku uzyskanego w etapie poprzednim. 

 

W7-16 Panel administracyjny pozwalający zdefiniować miejsce, daty, liczebności grupy 
egzaminu dodatkowego, określenie warunku zdania egzaminu w postaci liczby 
punktów, wprowadzenie limitu przyjęć. 

 

W7-17 Możliwość zaplanowania sali/miejsca, daty i godziny egzaminu rekrutacyjnego  
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oraz przyporządkowania go do grupy egzaminacyjnej. 

W7-18 Możliwość przypisania listy dokumentów do wybranego kierunku lub 
specjalności w obrębie naboru. Możliwość odznaczenia dokumentu jako 
opcjonalnie wymagany. 

 

W7-19 Możliwość tworzenia kwerend, które pozwolą wysortować kandydatów 
spełniających określone kryteria. Możliwość wykonywania kwerend przez 
komisję rekrutacyjną. Możliwość eksportu wyniku kwerendy do arkusza 
kalkulacyjnego. 

 

W7-20 Generowanie wydruków masowych: listy, statystyka, decyzji, protokołów z 
obsługą przynajmniej formatów pdf, odt, doc 

 

W7-21 Raport pokazujący statusy procesów rekrutacyjnych.  

W7-22 Możliwość podglądu przez kandydata postępów procesu kwalifikacyjnego w 
tym informacji o opłacie rekrutacyjnej (co najmniej: opłacono, nie opłacono). 

 

W7-23 Możliwość zdefiniowania opłaty rekrutacyjnej dla każdego 
kierunku/specjalności oraz poziomu i formy studiów osobno. 

 

W7-24 Możliwość definiowania komisji rekrutacyjnych (w tym ich składu) z podziałem 
co najmniej na: kierunki, specjalności, poziomy kształcenia, formę studiów. 

 

W7-25 Możliwość zmiany statusu dla pojedynczego kandydata.  

W7-26 Możliwość wprowadzania i edycji wyników egzaminów wstępnych lub rozmów 
kwalifikacyjnych. 

 

W7-27 Możliwość definiowania komisji rekrutacyjnych i ich członków. 
Możliwość wybierania komisji rekrutacyjnej, której skład będzie umieszczony 
na wydrukach w procedurze rekrutacji (decyzje, protokoły itp.). 

 

W7-28 Tworzenie dokumentów z przebiegu procesu kwalifikacyjnego: decyzji, 
protokołu indywidualnego dla kandydata, list (osób, które zdały egzamin, osób, 
które nie zdały egzaminu, nie/zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
przyjętych, nieprzyjętych). 

 

W7-29 Możliwość podzielenie kandydatów na grupy egzaminacyjne.  

W7-30 Masowe wydruki decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia. Możliwość wydruku 
potwierdzenia odbioru korespondencji („żółta kartka”). 

 

W7-31 Generowanie sprawozdania EN 1.  
W7-32 System musi umożliwiać przeniesienie danych z rekrutacji do modułu 

dziekanatowego z automatycznym nadaniem numeru albumu (z 
uwzględnieniem posiadanego numeru albumu dla osób, które obecnie studiują 
lub studiowały wcześniej w Uczelni) oraz z informacją o dacie przyjęcia na 
studia. 

 

 
Obszar: Planistyka 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje 

wymagane 
moduły należy 

wpisać TAK 
W8-1 Definiowanie kalendarza semestralnego z uwzględnieniem dni wolnych, tygodni 

parzystych i nieparzystych. 
 

W8-2 Definiowanie zasobów dostępnych w salach.  

W8-3 Definiowanie zasobów wymaganych przez zajęcia.  

W8-4 Definiowanie grup dziekańskich.  

W8-5 Układanie planów zajęciowych grupy dziekańskiej, wykładowcy. Układanie 
rezerwacji sal. 

 

W8-6 Planowanie obłożenia sal.  

W8-7 Wykrywanie konfliktów w grupie dziekańskiej, wykładowcy i sali.  

W8-8 Synchronizacja z pozostałymi elementami Systemu.  
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W8-9 Układanie i edycja (np. przesuwanie) terminów metodą „drag and drop”.  

W8-10 Definiowanie długości podstawowego bloku zajęciowego, długości przerw 
między blokami zajęciowymi, długości przerw w bloku zajęciowym. 
Uwzględnienie tych parametrów podczas tworzenia terminów i walidowania 
zgodności terminów. 

 

W8-11 Możliwość zadeklarowania czasu trwania zajęć na planie z dokładnością co do 
minuty np. bez uwzględniania przerw (2 godziny lekcyjne to 1,5 godziny 
zegarowej), możliwość ustawienia różnych godzin rozpoczęcia zajęć. 

 

W8-12 Możliwość aktualizacji rozkładów w przypadku zmiany planów studiów lub 
liczby grup (np. grupa osób powtarzających przedmiot czy cały semestr, 
redukcja grup). 

 

W8-13 Możliwość określenia dostępności wykładowcy w danym terminie łącznie z 
przechowywaniem i używaniem tych informacji podczas procesu układania 
rozkładu. 

 

W8-14 Możliwość układania zajęć bez obsady personalnej, możliwość późniejszego 
przypisania obsady do ułożonego rozkładu zajęć. 

 

W8-15 System udostępnia możliwość bieżącej obsługi zastępstw lub zmian w 
zaplanowanych zajęciach przez użytkownika z jednostki dydaktycznej. 

 

W8-16 Możliwość skopiowania zajęć na wybrane tygodnie z uwzględnieniem 
terminarza organizacji roku akademickiego. Przy zmianie terminu skopiowanych 
zajęć System ma pytać, czy zmiana dotyczy tylko wskazanych, czy również 
kolejnych zajęć wynikłych z kopiowania. 

 

W8-17 Baza budynków i sal (wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne) z 
wyszczególnieniem liczby miejsc (możliwość ignorowania komunikatu o zbyt 
licznej grupie przez użytkownika końcowego układającego plany). 

 

W8-18 System udostępnia widok kalendarza zajęć z punktu widzenia kierunku lub 
specjalności, a także grupy studenckiej, nauczyciela, sali. 

 

W8-19 Możliwość planowania siatek zajęciowych dla przyszłych semestrów.  

W8-20 Możliwość pracy w grupie (wielu planistów pracujących w tym samym czasie) na 
wspólnych danych głównych. 

 

W8-21 Możliwość pracy „na roboczej wersji danych” terminarza (w tym długotrwałej) 
bez wpływu na główne dane. Możliwość układania planu zajęć bez publikacji 
zaplanowanych zajęć. Możliwość masowej publikacji zajęć. 

 

W8-22 Planista pracuje na aktualnych danych (wykładowcy, oferta 
dydaktyczna/przedmioty, liczebność list zajęciowych, zasoby sal itp.) bez 
konieczności dodatkowej synchronizacji (wszystkie te dane dostępne dla 
planisty on-line). 

 

 
Obszar: 

 
Korespondencja seryjna 

 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia,  
że Wykonawca 
spełnia opisane 

wymagania i 
oferuje wymagane 

moduły należy 
wpisać TAK 

W9-1 Wydruk grupowy dokumentów generowanych wg szablonów opisanych w 
wymaganiu W2-29 (obszar Obsługi studenta). 

 

W9-2 
W9-3 
W9-4 

Wydruk grupowy dokumentów generowanych wg szablonów opisanych w 
wymaganiu W3-13 (obszar Pomocy materialnej). 
Wydruk grupowy wezwań do zapłaty oraz listy adresowej na pocztę (zgodnie z 
wymaganiem W6- 9; obszar Rozliczeń finansowych) dla zadanej grupy 
studentów (filtr co najmniej: semestr studiów, typ opłaty). 
Wydruk grupowy dokumentów wymienionych w wymaganiu W7-22 (obszar 
Rekrutacji). 
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Obszar: Jakość Kształcenia 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzen

ia,  
że 

Wykonawca 
spełnia 
opisane 

wymagania i 
oferuje 

wymagane 
moduły 
należy 

wpisać TAK 
W10-1 Komponent do wypełniania przez studenta ankiet dotyczących prowadzonych 

przedmiotów. 
 

W10-2 Możliwość tworzenia przez operatora własnych szablonów ankiet z dowolną liczbą 
pytań otwartych lub zamkniętych. 

 

W10-3 System musi zapewniać anonimowość ankiet.  

W10-4 Mechanizmy umożliwiające wymaganie od studenta wypełnienia zadanej liczby 
ankiet przedmiotowych przy każdej wizycie w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

W10-5 Udostępnianie studentom przez wykładowcę ocen wystawianych w trakcie trwania 
semestru (np. z kolokwium, projektu, referatu itp.) z możliwością definiowania 
rodzajów ocen jakie wykładowca chce wystawiać. Każdy student ma dostęp tylko 
do własnych ocen. 

 

W10-6 Dostęp dla studenta do informacji o ocenach wystawianych przez wykładowcę w 
trakcie trwania semestru (np. z kolokwium, projektu, referatu itp.) 

 

W10-7 Generowanie pliku XML do systemu POL-on w zakresie danych koniecznych do 
umieszczenia w systemie zgodnie z aktualnymi przepisami 

 

W10-8 System musi umożliwiać odłożenia danych, które zostaną wyeksportowane do 
POLonu. 

 

 
Obszar: Rozliczenie dydaktyki 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia, 
że Wykonawca 

spełnia 
opisane 

wymagania i 
oferuje 

wymagane 
moduły należy 

wpisać TAK 
W11-1 Definiowanie i edycja zleceń na prowadzenie zajęć przez użytkowników w 

jednostkach Uczelni (wydziały, katedry, zakłady) z podziałem na poszczególne 
typy zajęć (oddzielnie wykłady, lektoraty, ćwiczenia itp.). 

 

W11-2 Automatyczne proponowanie liczby grup zajęciowych i liczby godzin zlecanych na 
podstawie liczebności studentów realizujących poszczególne zajęcia. Możliwość 
edycji zaproponowanych wartości. Wydruk dokumentów zleceń prowadzenia 
zajęć. 

 

W11-3 Możliwość rozliczania dwóch kolejnych semestrów akademickich równolegle.  

W11-4 Możliwość definiowania współczynników za prowadzenie zajęć oraz dozwolonych 
wartości tych współczynników (zarówno zbiór jak i wartości współczynników 
mogą zmieniać się co semestr, System musi umożliwiać pracę z różnymi zbiorami 
współczynników dla dowolnych semestrów akademickich). 

 

W11-5 Narzędzia dla pracowników poszczególnych jednostek Uczelni do rozliczenia 
godzin dydaktycznych na poszczególnych wykładowców. 

 

W11-6 Obsługa wielozatrudnienia bez konieczności fikcyjnego powielania osoby w 
Systemie. 

 

W11-7 Generacja i wydruk raportów z rozliczenia dydaktyki w jednostce.  
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W11-8 Uwzględnienie doktorantów będących wykładowcami w rozliczeniu godzin.  

W11-9 Automatyczne uwzględnianie rozliczeń międzywydziałowych i 
międzyzakładowych. 

 

W11-10 Raporty dla działu kadr: wykonanie pensum (w tym nadgodziny i niedociążenia 
poszczególnych wykładowców), listy wypłat: za godziny ponadwymiarowe oraz z 
tytułu umów cywilno-prawnych (możliwa jest realizacja przez etatowego 
wykładowcę części zadań dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej). 

 

W11-11 Planowanie rozliczeń dydaktycznych na przyszłe semestry akademickie.  

W11-12 Raport podziału planowanych/zrealizowanych godzin dydaktycznych na miejsca 
powstawania kosztów przypisanych do wydziałów lub kierunków lub specjalności 
z podziałem na stopień studiów i formę kształcenia z uwzględnieniem godzin 
wykonanych w ramach pensum, ponad-pensum i umowy cywilno-prawnej 
(wszystkie z podziałem na miejsca powstawania kosztów). 

 

 
Obszar: Obsługa KRK 

Kod Wymaganie 

W celu 
potwierdzenia, 
że Wykonawca 

spełnia 
opisane 

wymagania i 
oferuje 

wymagane 
moduły należy 

wpisać TAK 
W12-1 System musi udostępniać prowadzenie karty przedmiotu zgodnie z wytycznymi 

prezentowanymi przez Krajowe Ramy Kwalifikacji. 
 

 
 

 

Miejscowość .................................................. dnia ............................ 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do SIWZ i oferty – Tabela kryteriów oceny ofert w zakresie funkcjonalności systemu – 
oferowanego przedmiotu zamówienia 
 

Wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane 

 
1 Obsługa danych studenta 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Automatyczne uzupełnianie pól na podstawie 
wprowadzonych danych i weryfikacja danych: 

• Wprowadzenie kodu pocztowego ma automatycznie 
podpowiadać miejscowość i ulicę (weryfikacja poprawności 

kodu pocztowego) 
• Wprowadzanie numeru PESEL ma automatycznie 

podpowiadać datę urodzenia i płeć (weryfikacja poprawności 
wprowadzanego numeru PESEL – długość). 

1  

2.  Możliwość dowolnego łączenia warunków filtrowania. 3  

3.  System posiada funkcje szybkiego wyszukiwania studenta 
poprzez wpisanie początkowych liter nazwiska, n r. PESEL, n r. 

albumu. 

1  

4.  Możliwość definiowania i zbierania dodatkowych danych o 
studentach bez konieczności angażowania Wykonawcy. 

5  

5.  Obsługa ksiąg numeracji albumów. 3  

2 Obsługa grup studenckich 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość zdefiniowania automatycznie podpowiadanej przez 
system maski nazewnictwa dla nowo tworzonej grupy. 

3  

2.  Możliwość definiowania własnych filtrów studentów. 1  

3.  Możliwość definiowania dodatkowych danych o grupie bez 
konieczności angażowania Wykonawcy wraz z możliwością 

ustalenia, że wybrane dane mają być unikatowe 

3  

3 Obsługa przebiegu studiów 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 
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TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione  

1.  Narzędzie do automatycznego prezentowania różnic 
programowych w przypadku przeniesienia studenta na inny 

kierunek, wznowienia lub powtarzania. 

5  

2.  Możliwość przenoszenia wybranych ocen studenta na inny 
kierunek 

3  

3.  Możliwość kopiowania wybranych ocen studenta na inny 
kierunek 

3  

4 Obsługa wiadomości 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość definiowania szablonów wiadomości. 3  

2.  Prezentacja korespondencji w postaci wątków. 1  

5 Obsługa dokumentów przebiegu studiów 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

3.  Obsługa statusów dokumentów. Obsługa historii zmiany 
statusu dokumentu. 

3  

4.  Możliwość definiowania słownika odmian do definiowania 
odmian na przykład imion, miast. Słownik powinien 

umożliwiać definiowanie dowolnych odmian. 

3  

6 Obsługa pomocy socjalnej 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Lista złożonych wniosków powinna umożliwiać: na sterowanie 1  
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zakresem prezentowanych informacji, domyślnym 
sortowaniem wyświetlanych danych. 

2.  System powinien umożliwiać eksportowanie listy złożonych 
wniosków do pliku excel. 

1  

3.  Tworzenie nowego wniosku na podstawie wskazanego wraz z 
kopiowaniem składowych wniosku pierwotnego. 

5  

7 Obsługa ELS 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość edycji następujących parametrów zdjęć: jasność, 
balans kolorów, kontrast, nasycenie barw, rozmiar, 

skalowanie, obrót. 

5  

8 Rozliczenie finansowe studenta 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  System dla każdej pozycji obciążającej studenta posiada 
wskazany termin wymagalności pozycji oraz termin 

wymagalności VAT . 

5  

2.  System posiada mechanizm rozliczenia masowego pozycji 
finansowych na poziomie FIFO. 

3  

3.  System musi udostępniać otwarty słownik definicji znaczenia 
dokumentów w celu właściwego opisania każdej pozycji 

finansowej studenta. 

1  

4.  Obsługa zwrotu nadpłat w systemie i automatyczne 
generowanie zwrotu nadpłat. System musi udostępniać 
mechanizm tworzenia „paczek” pozycji nadpłat w celu 

przekazania zwrotu do właściwych odbiorców. 

5  

5.  Możliwość automatycznego pobierania kursów walut do 
systemu dziekanatowego w celu ustalenia kursu waluty z 

danego dnia 

5  

6.  Możliwość definiowania terminarza akademickiego z 
możliwością wykluczeń terminów naliczania odsetek   w dni 
wolne, oraz automatyczny import dni wolnych z kalendarza 

zewnętrznego 

3  

7.  Udostępnienie z poziomu www (Wirtualna Uczelnia) 
wskazanie wybranego cennika według którego student będzie 

opłacał czesne 

3  

8.  Integracja z zewnętrznymi systemami FK. Wprowadzenie 5  
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definicji planu kont zgodnego z systemem FK . 

9.  Udostępnienie z poziomu www (Wirtualna Uczelnia) funkcji 
obliczającej wysokość odsetek dla przeterminowanych pozycji 

finansowych studenta. Funkcja powinna obliczyć wysokość 
odsetek na wskazany przez studenta termin zapłaty pozycji 

finansowej. 

5  

9 Obsługa doktoranta 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Obsługa doktoranta w kontekście roli nauczyciel 5  

10 Obsługa sesji 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość zmiany dydaktyka dla protokołu z poziomu 
Wirtualnej Uczelni 

5  

11 Obsługa prac dyplomowych 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość ewidencji dodatkowych danych o dyplomie bez 
konieczności angażowania Wykonawcy. 

3  

2.  Możliwość modyfikacji algorytmu wyliczania średniej ocen z 
toku studiów bez konieczności angażowania Wykonawcy. 

5  

3.  Możliwość edycji zakresu prezentowanych danych na listach 
prac dyplomowych w Wirtualnej Uczelni bez konieczności 

angażowania Wykonawcy. 

5  

12 Obsługa procesu dydaktycznego 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
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zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość kopiowania części zestawu przedmiotów na nowy 
kierunek lub specjalność z poprzednio zdefiniowanych planów 
studiów innych roczników lub innych kierunków lub 
specjalności. 

3  

2.  Możliwość kopiowania pełnego zestawu przedmiotowego z 
danego semestru na kolejny lata akademickie (nowe roczniki). 
Możliwość indywidualnej edycji poszczególnych przedmiotów 
po skopiowaniu. 

3  

3.  System musi zapewniać zarządzanie ofertą dydaktyczną (kursy 
przewidziane do prowadzenia) na zadany semest r. System 
musi mieć mechanizmy pozwalające badać zainteresowanie 
studentów przedmiotami obieralnymi przed rozpoczęciem 
zajęć. 

3  

13 Planowanie zajęć 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  System umożliwia wprowadzenie indywidualnych zdarzeń na 
planie zajęć ze wskazaniem wielu uczestników np.  wielu 

dydaktyków , wiele sal , wiele grup . 
Konieczna jest funkcja weryfikacji możliwych konfliktów 
uwzględniająca wszystkich uczestników wprowadzone 

zdarzenia na planie zajęć. 

1  

2.  System umożliwia wprowadzenie pojedynczych kostek zajęć 
na planie z wieloma grupami i automatyczny podział zajęć dla 

wszystkich wprowadzonych grup  

3  

3.  System umożliwia wprowadzenie hierarchicznego terminarza 
akademickiego (rok akademicki, semestr, tydzień akademicki) 
i automatyczne planowanie zajęć na zdefiniowane tygodnie 

dydaktyczne z wykluczeniem dni dodatkowo wolnych 

3  

4.  System udostępnia za pomocą www ( Wirtualna Uczelnia ) 
dedykowany panel dla administracji jednostki dydaktycznej 

który pozwoli na dokonanie zmian w zaplanowanych zajęciach 
w zakresie: 

- zmiana daty zajęć  
- zmiana rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

- zmiana dydaktyka  
- zmiana sali  

- zmiana grupy  
Wymieniony zakres możliwych zmian powinien być oparty o 

właściwe uprawnienia definiowane przez administratora 

5  
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systemu. 

5.  System udostępni funkcję automatycznych powiadomień dla 
planistów. Funkcja wywoływana automatycznie podczas 

układania planu zajęć. Powiadomienia automatyczne powinny 
przekazywać na bieżąco ostrzeżenia związane z 

przekroczeniami w planowanych godzinach danego 
dydaktyka/pracownika w perspektywie danego dnia, danego 

tygodnia lub w perspektywie weekendów ( np. analiza, czy dla 
danego dydaktyka planujemy zajęcia na 3 kolejny weekend ). 

5  

14 Krajowe Ramy Kwalifikacji 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  Możliwość powiązania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji z 
efektami kształcenia na kierunku 

1  

15 Student 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  System udostępnia/obsługuje autoryzację za pomocą wielu 
loginów studenta. 

Student może zostać zidentyfikowany na podstawie 
unikalnego loginu: 

numer albumu  lub adres email lub login lub identyfikator, 
gdzie systemem automatycznie będzie rozpoznawał typ 

użytego przez studenta loginu w zdefiniowanej kolejności. 

3  

2.  System automatycznie przekierowuje studenta po 
zalogowaniu do właściwej części serwisu www (Wirtualna 

Uczelnia ) na podstawie określonych warunków: 
- student zalegający z opłatami – przekierowanie do 

prezentacji rozliczeń studenta, 
- student posiadający niewypełnione ankiety – przekierowanie 

do ankiet studenta. 

5  

16 Internetowa rekrutacja kandydatów 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
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przypadku 
nieoferowanie 

NIE lub 
pozostawić 

niewypełnione 

1.  Funkcjonalność systemu do wysyłania SMS 5  

2.  Możliwość automatycznego generowania na dedykowanym 
serwerze pocztowym kont  

5  

3.  Wymuszanie pierwszych dużych liter w imieniu, nazwisku, 
nazwie miejscowości. 

3  

4.  Panel administracyjny pozwalający zdefiniować miejsce, daty, 
liczebności grupy egzaminu dodatkowego, określenie warunku 

zdania egzaminu w postaci liczby punktów, zdał/nie zdał. 

5  

5.  Możliwość zaplanowania sali/miejsca i godziny i daty 
egzaminu rekrutacyjnego oraz przyporządkowania go do 

grupy egzaminacyjnej. 

5  

6.  Możliwość wprowadzania i edycji wyników egzaminów 
wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych. 

1  

7.  System umożliwia definiowanie własnych szablonów 
wiadomości. Szablony wiadomości korzystają ze znaczników 

HTML w celu definiowania ich wyglądu. 

5  

8.  System umożliwia używanie zmiennych w treści wiadomości 
na przykład imię kandydata, nazwisko, nazwę kierunku. 
System automatycznie prezentuje w treści wiadomości 

odpowiednie wartości dla zmiennych. 

5  

9.  Kolorowanie wiersza kandydata na liście kandydatów, na liście 
rankingowej w zależności od statusu kandydata. Możliwość 

definiowania różnych  kolorów dla różnych statusów. 

3  

10.  Możliwość ustawienia domyślnego ekranu po zalogowaniu 
członka komisji rekrutacyjnej. 

5  

11.  Możliwość definiowania zapisów powiązanych. Kandydat 
zapisując się na kierunek A automatycznie zapisywany jest 

przez system na kierunek B. Kandydat może wskazać kierunek 
priorytetowy. 

5  

17 Wykładowca 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  System udostępnia prezentację harmonogramu 
zaplanowanych zajęć z podziałem na prezentację z 

perspektywy wybranego kierunku, specjalności , grupy, 
danego dydaktyka lub dydaktyków całej jednostki 

dydaktycznej. 

5  

2.  System udostępnia prezentację wszelkich zaplanowanych 
zdarzeń dla dydaktyka w tym również zdarzeń o charakterze 

poza dydaktycznym. 

3  

3.  System powinien umożliwiać eksport harmonogramu zajęć 
dydaktyka do pliku kalendarza w formacie iCAL w celu 

importu zdarzeń do aplikacji zewnętrznych z jakich korzystają 

3  
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dydaktycy.  

4.  System udostępnia możliwość zmiany dydaktyka przypisanego 
do danego protokołu, w ramach wskazania dydaktyka z 

wybranej jednostki dydaktycznej. 

1  

18 Zapisy na zajęcia 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 
NIE lub 

pozostawić 
niewypełnione 

1.  System powinien posiadać możliwość określenia czasu, w 
jakim studenci mogą dokonywać wskazań z dokładnością do 

daty, godziny i minuty rozpoczęcia i zakończenia zapisów. 

1  

2.  System umożliwia kierowanie dane przedmiotu do dowolnego 
kierunku na podstawie wskazań operatora. Oferta, jaką 
otrzyma student składa się z zestawu przedmiotowego 

wykraczającego poza bieżący kierunek studenta. 

1  

3.  System pozwala na przygotowanie zestawu oferty 
przedmiotów obieralnych dla przyszłych semestrów/ lat 
akademickich. Jednocześnie system udostępnia wybór 

przedmiotów z tak przygotowanego zestawu na podstawie 
ograniczeń dat wprowadzonych przez operatora. 

1  

4.  System kontroluje wybory studentów na podstawie 
właściwego opisu/stanu wskazania dla wybranego 

przedmiotu.  Student może wybrać przedmiot, zrezygnować z 
wybranego przedmiotu tylko w zakresie wyborów które nie 

zostały opisane właściwym statusem przez operatora 
dziekanatu. Wszystkie wskazania studenta zatwierdzone lub 

odrzucone przez operatora dziekanatu nie podlegają edycji po 
stronie www (Wirtualna Uczelnia) przez studenta. 

3  

5.  System powinien udostępnić pełną prezentację danych 
przedmiotu który podlega wskazaniu/wyborowi, t.j.:  

Wydział, kierunek studiów, forma studiów, stopień studiów, 
specjalność, nazwa przedmiotu, rodzaj przedmiotu, liczba 

punktów ECTS przedmiotu, liczba godzin przedmiotu, grupa 
przypisana do przedmiotu, dydaktyk prowadzący przedmiot, 

zakres dostępności zapisu przedmiotu (od – do ), opis 
dodatkowy (pole uzupełnione przez operatora w dziekanacie). 
System umożliwi studentowi wybór zakresu prezentowanych 

szczegółów opisujących przedmiot poprzez wyłączenie lub 
włączenie ponowne prezentacji wskazanej danej przedmiotu. 

1  

19 Ankietowanie 

Numer Opis funkcji Waga 
punktowa 

Wymaganie 
dodatkowo 

punktowane – 
w przypadku 
zaoferowania 
należy wpisać 

TAK, a w 
przypadku 

nieoferowanie 



SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową 

systemu obsługi dziekanatu, dla Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie.    Znak sprawy: ZKK.261.3.POW R.19 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl  www.ast.krakow.pl   Strona 92 z 93 

NIE lub 
pozostawić 

niewypełnione 

1.  System powinien umożliwiać obsługę ankiet z obsługą logiki 
rozgałęziania, czyli wyświetlanie określonych pytań w 

zależności od odpowiedzi pytania nadrzędnego. 

3  

2.  System powinien umożliwiać obsługę form graficznych (zdjęć, 
obrazów) w zadawanych pytaniach i udostępnionych 

odpowiedziach. 

3  

3.  System powinien umożliwiać przypisanie danej ankiety 
również na podstawie manualnego wskazania danego 

studenta, do którego operator chce dedykować daną ankietę. 

1  

4.  System powinien udostępniać masowe funkcje zamiany 
zakresu udostępnienia ankiet, anulowanie/zakończenie ankiet  

lub wysłanie powiadomienia do odbiorców ankiet. 

3  

 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ............................ 2019 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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SIWZ wraz załącznikami zatwierdził: 
 
Z upoważnienia Rektora AST prof. dr hab. Doroty Segdy: 
 

Kanclerz AST 

 

 

mgr Franciszek Gałuszka 

 
Kraków, dnia 27 września 2019 r. 
 

 


