Warszawa, dnia 17 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
BBA.2.261.16.2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na nadzorze nad
bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK) wraz z konfiguracją urządzeń sieciowych oraz opieką nad ich prawidłowym
działaniem w następującym zakresie i warunkach:
1. Zarządzanie siecią rozległą oraz LAN
monitoring SNMP urządzeń sieciowych otoczonych opieką serwisową,
rekonfiguracja urządzeń sieciowych wg. wskazań Zamawiającego,
obsługa awarii zgłaszanych przez system monitoringu lub osobę ze strony UOKiK,
obsługa awarii zgłaszanych u operatora ISP,
dokumentowanie zmian w sieci UOKiK(aktualizacja Dokumentacji),
zgłaszanie i obsługiwanie usterek u producenta sprzętu (Tylko w przypadku aktualnego
wsparcia producenta dla danego sprzętu),
7. przygotowanie zaleceń dot. Infrastruktury sieciowej (wdrażanie najlepszych praktyk,
rekomendowanie rozwiązań),
8. liczba urządzeń sieciowych – 50 (switche, firewale, itp.) (dopuszcza się zmianę liczby
urządzeń w zakresie ±15%.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Wymagania Zamawiającego:
1) Urządzenia wymagające zewnętrznego wsparcia
a. urządzenia brzegowe UOKiK (łączące się z urządzeniami ISP oraz dedykowane
do połączeń z MF i MSWiA),
b. switche dystrybucyjne na piętrach,
c. pośredniczące między urządzeniami (a) i (b).
2) Monitorowanie urządzeń (1)
bieżąca informacja o stanie pracy urządzenia (czy współpracuje z urządzeniami
sąsiednimi, czy utylizacja połączeń osiągnęła 100%)
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3) Diagnozowanie awarii - na podstawie monitorowania urządzeń
a) Informowanie UOKiK (o wykrytych anomaliach),
b) reagowanie na awarie urządzeń brzegowych na styku z urządzeniami obcymi
 zgłoszenie do ISP,
 usunięcie awarii,
c) reagowanie na awarie wewnątrz UOKiK
 współpraca z Wydziałem Informatyki UOKiK,
 propozycja rozwiązania problemu (uwzględniająca stan serwisowania
urządzenia),
 usunięcie awarii zgodnie z przyjętym SLA
d) reagowanie na zdiagnozowane awarie sprzętu fizycznego (1)
 wdrożenie rozwiązania zastępczego (z wykorzystaniem dostępnych zasobów
sprzętowych),
 przeprowadzenie procesu wymiany lub naprawy (w przypadku aktualnego
wsparcia producenta dla danego sprzętu),
 skonfigurowanie i wdrożenie do eksploatacji
4) Proponowanie nowych rozwiązań topologicznych i funkcjonalnych (na podstawie
przeprowadzonego rozeznania – zasobów sprzętowych UOKiK, wykorzystywanych
urządzeń)
a) plan perspektywiczny (w horyzoncie czasowym trzech lat),
b) modyfikacje bezinwestycyjne wynikające z dobrych praktyk (raz na kwartał),
c) plan
dotyczący
stosowania
rozwiązań
funkcjonalnych
związanych
z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
d) rekomendowanie nowego sprzętu (w przypadku realizacji określonego planu
perspektywicznego).
5) W przypadku zmiany lub pojawienia się nowego ISP opracowanie i wdrożenie nowego
rozwiązania dla urzędowych sieci komputerowych
6) W przypadku uruchomienia serwisów związanych z bezpieczeństwem
teleinformatycznym Urzędu aktywne monitorowanie stanu bezpieczeństwa (szczególnie
na styku z Internetem)
7) Dokumentowanie działań
a) pliki z konfiguracją wszystkich urządzeń (1)),
b) zdeponowanie wszystkich używanych „loginów” i haseł do wszystkich urządzeń (1))
w Wydziale Informatyki UOKiK – na piśmie (dostarczone osobiście),
c) aktualizowanie (1) i (2) po modyfikacjach,
d) gromadzenie informacji o wszystkich działaniach na rzecz UOKiK (w czytelnej
formie) oraz dostarczanie okresowych raportów o podjętych działaniach.
3. Założenia klasyfikacji urządzeń i możliwości przydzielenia priorytetu wysokiego (dla
określenia czasu reakcji i czasu realizacji zgłoszeń w SLA)
1) Urządzenie może być zakwalifikowane jako produkcyjne jeżeli spełnione są warunki:
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a) producent urządzenia przeznaczył je do pracy ciągłej w zastosowaniach
profesjonalnych,
b) możliwe jest uzyskanie pełnej dokumentacji tego urządzenia,
c) możliwy jest zdalny monitoring jego stanu,
d) w przypadku urządzenia wirtualnego możliwe jest wsparcie i pomoc techniczna
producenta/ów wykorzystanego oprogramowania, a host spełnia wymagania
instalacyjne tego oprogramowania i warunki a),b),c).
2) Urządzenie
nieprodukcyjne.

niespełniające

powyższych

warunków

jest

kwalifikowane

jako

3) Priorytet wysoki (PW) można przypisać zgłoszeniom powiązanym z urządzeniem
produkcyjnym.
4) Priorytet normalny (PN) można przypisać zgłoszeniom powiązanym z urządzeniem
a) produkcyjnym
b) nieprodukcyjnym
4. Poziom SLA usługi – czasy reakcji i czasy realizacji zgłoszeń
Tabela 1. Priorytety, czas reakcji i czas realizacji zgłoszeń

Priorytet

Godziny obsługi
zgłoszeń, Czas
świadczenia Usług

Czas w godzinach roboczych obsługi
zgłoszeń

Reakcji

Realizacji/ Naprawy/
Obejścia/Odpowiedzi
na Wnioski o Zmianę

Poniedziałek – Piątek
08:00-18:00

2h

8h

Priorytet Normalny - PN
(Normalny, Wada dla Środowisk Poniedziałek – Piątek
produkcyjnych lub Awaria dla
08:00-18:00
Środowisk nieprodukcyjnych)

8h

24h

Priorytet Wysoki - PW (Awaria
dla Środowisk produkcyjnych)

W przypadkach, gdy urządzenie lub jakikolwiek jego komponent ulegnie uszkodzeniu czasy
realizacji/naprawy/obejścia będą zatrzymane do czasu dostarczenia urządzenia lub
komponentu zastępczego przez Zamawiającego. Czas dostarczenia urządzenia nie jest wliczany
do SLA.
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II.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB
POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia
usługi (nie wcześniej niż od dnia 1.07.2020 r.)
 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00 -9 Warszawa.
 Zamówienie zostanie powierzone w formie umowy podpisanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 4
do niniejszego zapytania.

III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
w formie elektronicznej.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sylwia Staśkiewicz, e-mail:
sylwia.staskiewicz@uokik.gov.pl, tel. +48 22 55 60 199 lub Katarzyna Opasek, e-mail:
katarzyna.opasek@uokik.gov.pl, tel. +48 22 55 60 452.
IV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu wyznaczonego, jako dzień składania
ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia – wartość netto, wartość brutto
oraz stawkę podatku VAT, a także cenę w okresie 1 miesiąca za wykonanie
przedmiotu zamówienia – wartość netto, wartość brutto oraz stawkę podatku VAT.
3) określenie czasu realizacji zamknięcia zgłoszeń o priorytecie wysokim i normalnym
podanego w godzinach roboczych.
4) Wykaz usług – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
5) Wykaz osób - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w formie poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2020 r.
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3. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym:
1.1.1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy
należycie, przez okres co najmniej 12 miesięcy, minimum dwie usługi, z których
każda była wykonywana u innego klienta (w tym co najmniej jedna u klienta
w administracji rządowej lub innego podmiotu podległego Ministrowi np. agencji
wykonawczej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz
z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była nie
mniejsza niż 50 000,00 zł brutto w skali roku.
W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres
zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.
W przypadku konsorcjum lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich
wymagane jest aby warunek określony powyżej spełniał w całości co najmniej
jeden z wykonawców lub podmiot trzeci na zasoby, którego Wykonawca
powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje zespołem dedykowanym do realizacji zamówienia składającym się z
minimum 2 osób legitymujących się wykształceniem informatycznym,
posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie przy zamówieniach
polegających na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z
urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa.
Minimum jeden z inżynierów sieci i bezpieczeństwa IT musi posiadać certyfikat:
 Fortinet NSE 4 Security Professional lub równoważny,
Kolejny inżynier minimum certyfikat:
 Certified Network Professional Routing and Switching (CCNP) lub
równoważny.
lub
 Extreme Certified Specjalist - Campus EXOS Switching & Routing
lub równoważny.
Wskazane przez Wykonawcę osoby muszą biegle porozumiewać się językiem polskim w
mowie i piśmie.
Poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca dla
danej roli przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi
certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna
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dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat; analogiczny stopień
poziomu kompetencji; analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do
otrzymania danego certyfikatu; certyfikat potwierdzony jest egzaminem (dotyczy
przypadku certyfikatów, które muszą być potwierdzone egzaminem); autoryzowany
przez producenta posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.
Zamawiający nie żąda dołączenia ww. certyfikatów do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, zobowiązany
będzie do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w ofercie
certyfikatów potwierdzających (oryginałów lub kserokopii potwierdzonych „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę), że osoby wskazane w Wykazie osób posiadają
odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, potwierdzone stosowanymi certyfikatami.
Odmowa przedstawienia wyszczególnionych certyfikatów lub przedstawienie
certyfikatów, które nie będą potwierdzały informacji wskazanych w treści oferty,
skutkować będzie odmową zawarcia umowy.
2.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wraz z oferta należy złożyć:
2.1. 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 dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku
określonego w pkt VII 1.1.1 Zapytania Ofertowego (wypełniony i podpisany Załącznik
Nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi
wynikać z jednostkowej umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu
do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub
inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
 w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów
o których mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę
zamówienia.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt VII 1.1.1 Zapytania Ofertowego
musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum).
2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- potwierdzający
spełnianie warunku określonego w pkt VII 1.1.2 Zapytania Ofertowego (wypełniony i
6

podpisany Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego).
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Kwota brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów
i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena
oferty. Zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty
z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały
dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty
przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X = ----------------------- x 100 (waga kryterium)
Cb
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po
przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2.
3.
4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.

X. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
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XI. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku z realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) i wynosi
5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do
dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych
osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
Administratorem danych osobowych zawartych
w ofercie jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie
(00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@uokik.gov.pl.
XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

Zatwierdził:
wz. Dyrektora Generalnego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Elektronicznie
podpisany przez
Krochmal;
Krochmal; Katarzyna
UOKiK
Data: 2020.06.18
UOKiK
10:03:15 +02'00'
Katarzyna Krochmal
Dyrektor Biura Budżetu i Administracji
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Signed by / Podpisano
przez:
Artur Maciej Krówka
Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów
Date / Data: 2020-06-17
09:06

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….
Adres Wykonawcy: ………………………………………….
………………………………………….
NIP: ………………………………………….
REGON ………………………………………….
Telefon: ……………… Faks: …………………………………
E-mail: ………………………@……………………………….
Oferta
W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie
zamówienia publicznego na usługę pn. „Nadzór nad bezpieczeństwem sieci
teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z konfiguracją
urządzeń sieciowych oraz opieką nad ich prawidłowym działaniem”, przedkładamy ofertę
na poniższych warunkach:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
z zapytaniem ofertowym:
Cena ryczałtowa (CM) za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 1 miesiąca wynosi:
………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………..),
na które składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości ……………… zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………..) oraz
kwota podatku VAT w stawce ……%,
Cena ryczałtowa za okres 12 miesięcy (C12mies = CM * 12):
…………………. zł brutto (słownie złotych: …………………………………………..),
na które składa się kwota ryczałtowego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy netto w wysokości
……………
zł
(słownie
złotych:
……………………………………………..)
oraz kwota podatku VAT w stawce ……%.
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie wymaganym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności zawarte w zaproszeniu do składania ofert.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku
9

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego jako
termin składania ofert.
Do oferty dołączono:
1. Wykaz usług
2. Wykaz osób
…………………………………….…
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
WYKAZ USŁUG
(BBA-2.261.16.2020)
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia postawionego w pkt VII 1.1.1 Zapytania Ofertowego. Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia
(przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy
zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego/odbiorcę zamówienia.

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego/odbiorcy

Przedmiot zamówienia (należy
zamieścić informację pozwalające na
jednoznaczne stwierdzania spełnianie
warunków udziału)

Wartość brutto
zamówienia w okresie
12 miesięcy

Termin wykonywania
zamówienia (dzieńmiesiąc- rok)

Sposób dysponowania
(zasób własny/zasób
podmiotu trzeciego)

1.

Zasób własny / zasób
podmiotu trzeciego *

2.

Zasób własny / zasób
podmiotu trzeciego *
Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie
.....................................
(miejscowość, data)

.........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
…………………………………
(pieczęć adresowa firmy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykaz winien potwierdzać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi

w pkt VII 1.1.2 Zapytania Ofertowego

l.p.

Imię i nazwisko

(BBA-2.261.16.2020)
Posiadanie certyfikatów Fortinet NSE 4 Security
Professional oraz Certified Network Professional Routing
and Switching (CCNP) lub Extreme Certified Specjalist Campus EXOS Switching & Routing lub równoważny
(należy wpisać jakimi certyfikatami dysponuje dana
osoba)

Doświadczenie zawodowe,
wykształcenie, kwalifikacje
(należy podać informacje w
zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku)

Informacja o podstawie do
dysponowania osobami - Forma
zatrudnienia
(zasób własny/zasób podmiotu
trzeciego*)

1

2


Niepotrzebne skreślić

W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza polegać na zasobach (osobach zdolnych do wykonania zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego
Istotne postanowienia umowy
w dniu ………………. 2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy
1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, BDO
000153513, reprezentowanym przez:
……………………………………….. ………..
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
…………………….. z siedzibą przy……………., wpisaną do …………………………,
posiadającą NIP ………………., REGON …………….., reprezentowaną przez :
……………………………………………..….,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę
nadzoru nad bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wraz z konfiguracją urządzeń sieciowych oraz opieką nad ich
prawidłowym działaniem zwanej dalej „Usługą Wsparcia Informatycznego” lub „Usługą”.
Usługi będą świadczone na warunkach określonych w niniejszej umowie wraz
z Załącznikami w szczególności z Załącznikiem Nr 1 do umowy stanowiącym szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznikiem Nr 2 do umowy.
2. Świadczenie usług będzie realizowane na podstawie niniejszej umowy wraz z załącznikami
w terminach określonych w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do umowy, w szczególności:
1) Priorytet Wysoki PW (awaria lub usterka dla środowisk produkcyjnych) - poniedziałek
– piątek w godzinach 08:00-18:00 – czas realizacji (zamknięcia) zgłoszeń 8 h.
2) Priorytet Normalny PN (wada dla środowisk produkcyjnych lub awaria dla środowisk
nieprodukcyjnych) - poniedziałek – piątek w godzinach 08:00-18:00 – czas realizacji
(zamknięcia) zgłoszeń 24 h.
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§2
Wymagania i oświadczenia Stron
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy według swojej najlepszej
wiedzy, rzetelnie i z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z założeniami
opisanymi w Załącznikach do Umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie
doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, dysponuje
odpowiednią infrastrukturą techniczną, narzędziami, wiedzą, umiejętnościami, a także
wykwalifikowanym personelem. Usługi wymagające posiadania odpowiednich
kwalifikacji, będą realizowane tylko przez osoby posiadające takie kwalifikacje.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) utrzymania stałej wysokiej jakości i sprawności działania infrastruktury
teleinformatycznej Zleceniodawcy, przy czym koszty zakupów elementów
infrastruktury teleinformatycznej w tym zakresie będą obciążały Zleceniodawcę
niezależnie od wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w niniejszej umowie;
warunki zakupu elementów infrastruktury teleinformatycznej każdorazowo będą
uzgodnione pomiędzy Stronami;
2) wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za odbieranie zgłoszeń ze strony
Zleceniodawcy i niezwłocznego, nie później niż w terminach określonych
w Załączniku nr 2, reagowania na zgłoszenia;
3) udostępniania Zleceniodawcy wszelkich informacji technicznych dotyczących
budowy i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Zleceniodawcy,
w szczególności:
a) przyczyn powstania jakichkolwiek błędów i nieprawidłowości,
b) zasad budowy i funkcjonowania Systemu oraz relacji zachodzących pomiędzy
elementami Systemu,
c) dokumentowania w uzgodniony przez Strony sposób wszelkich zmian
w budowie i funkcjonowaniu Systemu, niezwłocznie po wprowadzeniu takich
zmian,
d) stałego dokumentowania zadań wykonanych przez Zleceniobiorcę w ramach
umowy;
4) przestrzegania parametrów SLA wskazanych w Załączniku nr 2.
3. Zleceniobiorca świadczy Usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy samodzielnie.
Świadczenie usług za pomocą podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy.
Za działanie i zaniechanie podwykonawcy Zleceniobiorca odpowiada jak za działanie
i zaniechanie własne. Posłużenie się podwykonawcą nie powoduje powstania solidarnej
odpowiedzialności Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy za zobowiązania finansowe
Zleceniobiorcy wobec podwykonawcy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie i trybie opisanych
w niniejszej umowie.
5. Strony zobowiązują się wzajemnie do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem
o ograniczeniach dostępu do aplikacji i usług spowodowanych w szczególności
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koniecznością przeprowadzenia niezbędnych zmian, napraw lub czynności
wdrożeniowych.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokumentowania w uzgodniony przez Strony sposób
wszelkich zmian w budowie i funkcjonowaniu Systemu Zleceniodawcy.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udokumentowania całości zadań wykonanych przez
Zleceniobiorcę po ich zakończeniu, a następnie przekazaniu całej dokumentacji
Zleceniodawcy w tym informacji o sposobie realizacji danego zadania w Systemie obsługi
Zgłoszeń.
8. Strony ustalają, że pojęcie „Informacje poufne” oznacza wszelkie informacje określone
przez jedną ze Stron, jako poufne, w tym wszelkie posiadane przez Strony informacje,
wiedzę, know-how, dane finansowe, handlowe, techniczne, operacyjne, z zakresu public
relations, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Stron oraz
ich klientów i partnerów, postanowienia niniejszej Umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje
się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, co do informacji poufnych Zleceniodawcy
wymaganych przez Zleceniodawcę w zakresie poufności, a także do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji obejmujących dane osobowe, dane zgromadzone
w zasobach informatycznych oraz dane związane pośrednio lub bezpośrednio z zasobami
informatycznymi Zleceniodawcy, a udostępnionych Zleceniobiorcy w związku
z przedmiotową Umową, w zakresie objętym przepisami powszechnie obowiązującego
prawa karnego, ochrony konkurencji, ochrony danych osobowych. Osoby świadczące
usługi w przedmiotowej umowie złożą oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 6 do
umowy, o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych oraz „Polityką
Bezpieczeństwa” Zleceniodawcy oraz ich przestrzeganiu w trakcie trwania umowy jak i po
jej zakończeniu.
9. Zleceniobiorca podejmie wszelkie środki w celu zapobieżenia powstaniu jakiegokolwiek
ryzyka konfliktu interesów, które mogłyby wpłynąć na bezstronne i obiektywne
realizowanie zadań wynikających z niniejszej umowy.
10. Konflikt interesów, o którym mowa w ust. 9 powstaje w szczególności w przypadku
istnienia interesu ekonomicznego, powinowactwa politycznego lub narodowego, powodów
rodzinnych lub emocjonalnych lub innego wspólnego interesu.
11. O wszelkich sytuacjach stanowiących lub mogących prowadzić do konfliktu interesów
Zleceniobiorca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Dyrektora Generalnego Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takiej sytuacji Strony podejmą wszelkie środki
konieczne do usunięcia konfliktu interesów, w szczególności środki wskazane przez
Zleceniodawcę.
12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy z innymi podmiotami wskazanymi
przez Zleceniodawcę w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zadań, o których
mowa w §2, zgodnie z procedurami przekazanymi przez Zleceniodawcę
i zaakceptowanymi przez Zleceniobiorcę.
13. W związku ze świadczeniem usług przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązuje się
do:
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1) stworzenia zespołu projektowego składającego się z pracowników i innych
dostawców Zleceniodawcy mających wiedzę i uprawnienia do przekazywania
niezbędnych informacji do realizacji projektu,
2) udostępnienia w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy zgromadzonej
dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych będących przedmiotem Usług
oraz wszelkich dokumentów, procedur, stosowanych algorytmów i źródeł danych
posiadanych przez Zamawiającego niezbędnych do realizacji Usług,
3) umożliwienia skutecznego kontaktu i udzielania niezbędnych informacji
technicznych i organizacyjnych od osób i firm dotychczas świadczących Usługi,
4) udostępnienia innych informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
5) udostępnienia pomieszczeń w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem
Zleceniodawcy w celu naprawy lub realizacji zadań stanowiących Przedmiot
Umowy,
6) niedokonywania samodzielnie zmian, zarówno sprzętowych jak i programowych
w Systemie produkcyjnym bez uprzedniej akceptacji Zleceniobiorcy, Akceptacja
jest udzielana w formie pisemnej (lub za pośrednictwem e-mail lub systemu
zgłoszeń) przez osobę wskazaną w ust. 19,
7) przestrzegania uzgodnionych przez Strony procedur dotyczących archiwizacji
oraz bezpieczeństwa logicznego i fizycznego, które to procedury zostaną ustalone
w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
8) zakupu na własny koszt wskazanych przez Zleceniobiorcę uzupełnień systemu,
niezbędnych ze względów bezpieczeństwa.
14. Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy, z odpowiednim
wyprzedzeniem, o zamiarze wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych,
kadrowych lub innych zmian w przedsiębiorstwie mogących mieć istotny wpływ
na przebieg i wyniki prac związanych z realizacją któregokolwiek z etapów prac
Zleceniobiorcy opisanych w Umowie.
15. Zleceniobiorca ma prawo czasowego wyłączenia urządzeń i oprogramowania
z eksploatacji, w celu przeprowadzenia testów lub innych niezbędnych prac, związanych
z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności w sytuacji podejrzenia naruszenia
bezpieczeństwa systemu informatycznego. Zleceniobiorca w przypadku konieczności
wyłączenia urządzeń z eksploatacji będzie przeprowadzał swoje czynności poza
regulaminowymi godzinami pracy Zleceniodawcy, z wyłączeniem sytuacji, w których
niezbędna będzie jego niezwłoczna interwencja.
16. W przypadku, gdy przeprowadzenie wyżej wymienionych prac może spowodować przerwy
w korzystaniu z usług przez Zleceniodawcę wówczas jest on o tym informowany,
z odpowiednim wyprzedzeniem.
17. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Umowy niezbędna lub zalecana będzie pomoc
Zleceniodawcy w zakresie szczegółów związanych z jego funkcjami lub warunkami
technicznymi, Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Zleceniobiorcy
wszelkiej niezbędnej pomocy w formie ustnych lub pisemnych konsultacji lub poprzez
udostępnienie niezbędnych materiałów, danych lub informacji.
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18. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę w swoim imieniu do administrowania systemami
służącymi do świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy.
19. W celu sprawnej realizacji Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujące osoby
odpowiedzialne za współpracę, w tym podpisywanie protokołów odbioru:
1) ze strony Zleceniodawcy: ............................... ………………….. lub
……………..,…………………………………………………………………
2) ze
strony
Zleceniobiorcy:
………………………………………..
lub
………………………………………………………………………………..
20. Zmiana osób, o których mowa w ust. 19 pkt 1 i 2 następuje poprzez mailowe powiadomienie
drugiej Strony i nie wymaga aneksu do umowy.
21. Zleceniobiorca w dniu podpisania umowy przedstawi Zleceniodawcy wykaz osób, które
będą świadczyć usługę. Każda z osób wskazanych na liście jest zobowiązana do podpisania
zobowiązania o zachowaniu poufności informacji zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy.
22. Zleceniobiorca może dokonać zmiany deklarowanych osób, tylko pod warunkiem
wcześniejszego uzgodnienia tego faktu ze Zleceniodawcą oraz uzyskaniu jego zgody. Strony
dopuszczają zmianę osób wskazanych w wykazie pod warunkiem, że zachowane muszą
pozostać minimalne kwalifikacje wymagane przez Zleceniodawcę na etapie składania ofert
w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących zamówienie. Zleceniobiorca
każdorazowo zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o zamiarze
zmiany osób i przedstawienia nowego wykazu osób, dokumentów potwierdzających
kwalifikacje (certyfikaty i informacja o doświadczeniu) oraz oświadczenia złożonego przez
nową osobę o zachowaniu poufności, według Załącznika Nr 6 do umowy.
§3
Zasady współpracy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić pomoc Zleceniobiorcy i współdziałać z nim
w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych niezbędnych
do wykonania przez Zleceniobiorcę Usług będących przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Usługi mogą być świadczone odpowiednio przez telefon, za pomocą zdalnego dostępu
przez sieć teleinformatyczną lub osobiście przez oddelegowanego przedstawiciela
Zleceniobiorcy lub inną osobę działającą w imieniu Zleceniobiorcy. Zleceniodawca
zobowiązany jest umożliwić Zleceniobiorcy wymagany do realizacji Umowy dostęp do
elementów Systemu na zasadach zgodnych z regułami bezpieczeństwa określonymi
w § 2 ust. 8. Odmowa udzielenia dostępu zdalnego zwalnia Zleceniobiorcę z dotrzymania
SLA dla Systemu, dla którego odmówiono dostępu.
3. Jeżeli System będący przedmiotem Usług nie umożliwia z powodów technicznych
dotrzymania zapisanych w umowie warunków SLA określonych w Załączniku nr 2 lub staje
się nieadekwatny do skali działania i potrzeb Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek
wskazać taką nieprawidłowość oraz zaproponować możliwe rozwiązania takie jak
np. rozbudowa lub przebudowa środowiska będącego przedmiotem Usług oraz może
przedstawić ofertę na dostawę odpowiednich produktów i realizację usług. Zleceniodawca
może taką ofertę przyjąć lub zakupić zalecane produkty i usługi lub ich odpowiedniki
u innych dostawców.
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4. W przypadku realizacji prac dodatkowych własnymi siłami Zleceniodawcy, Zleceniodawca
skonsultuje pisemnie planowane prace ze Zleceniobiorcą przed przystąpieniem do ich
realizacji i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność ich wykonania.
Wprowadzanie przez Zleceniodawcę nieautoryzowanych przez Zleceniobiorcę zmian
w konfiguracji Systemu objętego Usługami zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności
za nieprawidłowe działanie Systemu spowodowane tymi zmianami w części, w której
zmiany mają wpływ. W przypadku, gdy nieautoryzowane lub niepoprawne wykonanie
przez Zleceniodawcę prace spowodują nieprawidłowości w działaniu Systemu objętego
Usługami, Zleceniobiorca w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą wypracują plan naprawczy
uwzględniający zakres prac, czas ich realizacji oraz koszty działań oraz wspólnie ustalą
zasady ponoszenia przez Zleceniodawcę dodatkowych kosztów naprawy.
5. Zmiana liczebności infrastruktury wymaga aneksu do Umowy z zastrzeżeniem, że zmiana
liczebności infrastruktury w zakresie ±15% w stosunku do pierwotnie przewidzianej
w Załączniku Nr 1 do umowy liczby 50 urządzeń sieciowych nie powoduje zmiany
wynagrodzenia Zleceniobiorcy, określonego §4 ust. 1 umowy. Zmiana liczebności
infrastruktury zostanie każdorazowo potwierdzona przez osoby wskazane w §2 ust. 19.
W przypadku zwiększenia liczebności infrastruktury powyżej progu ±15% w stosunku do
pierwotnie przewidzianej liczby kwota określona w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio
zmieniona. Zmiana kwoty wymaga aneksu do Umowy.
6. Zleceniodawca każdorazowo powiadomi Zleceniobiorcę o zmianie osób upoważnionych
przez Zleceniodawcę do zgłaszania i potwierdzania Awarii, Usterek i Wad, wskazanych
w Załączniku nr 4. Zmiana osób nie wymaga aneksu do Umowy.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia Usług wsparcia informatycznego, o których mowa
w §1. niniejszej umowy przysługuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie
……………………………. netto (słownie: ………………………00/100), podatek VAT
w stawce ………., co łącznie daje kwotę …………… zł brutto , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie należne jest za utrzymanie wyspecyfikowanej infrastruktury
Zleceniodawcy zgodnie z warunkami SLA określonymi w Załączniku Nr 1 i Nr 2
do umowy.
3. W przypadku, jeżeli świadczenie usług nie rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do liczby dni,
w których faktycznie była realizowana usługa w tym miesiącu przy założeniu, iż miesiąc
ma 30 dni.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne za każdy miesiąc z dołu, w którym
są świadczone Usługi, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
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5. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług w całym okresie obowiązywania umowy
wynosi ……………………………. netto (słownie: ………………………00/100),
podatek VAT w stawce ………., co łącznie daje kwotę …………… zł brutto.
6. W przypadku rozwiązania Umowy, którego skutki powstają w trakcie miesięcznego okresu
rozliczeniowego, Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czas
faktycznego świadczenia usług.
7. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma
prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych obliczonych od brakującej kwoty.
8. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru
za wykonywanie usług w danym miesiącu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
9. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie doręczać faktury:
a. w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00 – 950
Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS) lub
b. w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem
przesłania na adres: faktury@uokik.gov.pl , z adresu: ………………………..
(*do wyboru)
11. W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści oświadczenia ofercie
którym mowa w ust. 10, Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela
Zleceniodawcy (przesłanej pisemnie, faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 2 ust. 19
pkt 1 w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.
12. Na fakturze oraz na kopercie przekazanej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego
w Warszawie należy dodatkowo dopisać: „Biuro Informatyki i Ochrony”.
§5
Mechanizm podzielonej płatności
1. Zleceniodawca w przypadku, gdy Zleceniobiorca jest zarejestrowany jako czynny podatnik
podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Należność z tytułu wystawianych przez Zleceniobiorcę faktur będzie przez Zleceniodawcę
regulowana w formie poleceń przelewu na konto Zleceniobiorcy: nr rachunku bankowego
…………………………………………………….
3. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że:
1) jest/nie jest* podatnikiem podatku vat (*niepotrzebne skreślić)
2) właściwym dla niego urzędem skarbowym……………………………………………..
5. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany w ust. 2 numer rachunku został ujawniony
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego
wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest
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rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
6. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem
wskazanym na „Białej liście” Zleceniodawca uprawniony jest do uregulowania płatności
na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Zleceniobiorcy. Zapłata
na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Zleceniobiorcy, skutkuje
wygaśnięciem zobowiązania Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy.
7. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Zleceniobiorcy na „Białej liście”,
Zleceniodawca będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany
w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
8. W razie poniesienia przez Zleceniodawcę jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym
podaniem numeru rachunku bankowego, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy
odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę w związku
z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.
§6
Odpowiedzialność stron i kary umowne
1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej Umowy oraz z innych przyczyn na zasadach zgodnych
z Kodeksem Cywilnym.
2. Strony nie będą odpowiedzialne w przypadku zaistnienia siły wyższej u którejkolwiek
z nich lub u jej podwykonawcy uniemożliwiającej wykonanie Umowy.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu utraconych korzyści.
4. Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę karami umownymi w przypadku
przekroczenia ustalonych czasów świadczenia usług określonych w Załączniku nr 1 i 2
do Umowy:
1) dla priorytetu PW (Priorytet wysoki) w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą
godzinę roboczą opóźnienia w realizacji lub obejścia,
2) dla priorytetu PN (Priorytet normalny) w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień
roboczy opóźnienia w realizacji lub obejścia.
5. Kary umowne w przypadku przekroczenia czasów realizacji usług mogą być naliczane
począwszy od 2 (drugiego) miesiąca obowiązywania Umowy. Kary będą naliczane
w terminie do 60 dni od daty zgłoszenia ich przez Zleceniodawcę.
6. W razie naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień dotyczących poufności w zakresie
informacji poufnych oraz ochrony danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 8 oraz
w §7, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości
4 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. W razie wyrządzenie wyższej szkody,
Zleceniodawca może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą
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umowną w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.
8. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Zleceniobiorcy.
§7
Ochrona informacji poufnych i ochrona danych osobowych
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonego mu
w administrowanie Systemu produkcyjnego Zleceniodawcy, w tym danych osobowych
zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa” Zleceniodawcy zaakceptowaną przez Zleceniobiorcę,
w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia należytej jakości jego ochrony antywirusowej Systemu produkcyjnego
(zgodnie z licencjami na oprogramowanie zakupionymi przez Zleceniodawcę),
2) zapewnienia właściwej konfiguracji kontroli dostępu logicznego do Systemu
produkcyjnego i danych, uwierzytelniania się w systemie jego użytkowników
i szyfrowania – zgodnie z dyspozycjami Zleceniobiorcy,
3) systematycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa Systemów produkcyjnych oraz
systematycznego okresowego testowania ich kopii bezpieczeństwa zgodnie
z „Polityką backupu”, zaakceptowaną przez Zleceniobiorcę,
4) zapewnienia bieżącej aktualizacji dokumentacji Systemu produkcyjnego.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystywać dane, w tym dane osobowe wyłącznie
w celach związanych z wykonywaniem Umowy oraz zobowiązuje się do nieudostępniania
i nieprzekazywania danych, w tym danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Zleceniodawcy. W szczególności, dotyczy to udostępniania danych innemu
podmiotowi, w całości lub w części, w celu realizacji całości lub części Umowy.
§8
Dokumentacja
Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania i utrzymywania bieżącej dokumentacji
infrastruktury.
§9
Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
świadczenia usług.
2. Rozpoczęcie świadczenia usług powinno nastąpić najpóźniej na następny dzień roboczy
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż zakończenie aktualnego zobowiązania
Zleceniodawcy w tym zakresie (nie wcześniej niż 1.07.2020 r.).
3. Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 2 (dwu)
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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4. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisów
umowy, z zastrzeżeniem, iż rozwiązanie musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem
Zleceniobiorcy do usunięcia naruszeń.
§10
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w stosunku do oferty,
w szczególności:
1) zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy:
a) w przypadku zmiany liczebności elementów infrastruktury teleinformatycznej,
o kolejne komponenty w zakresie przekraczającym ±15% w stosunku
do pierwotnie przewidzianej liczebności (50 sztuk urządzeń sieciowych),
miesięczne wynagrodzenie podstawowe będzie podnoszone o kwoty
wynikające z iloczynu przyrostu liczby elementów infrastruktury i ceny
jednostkowej za sztukę przyjętej jako 1/50 wynagrodzenia miesięcznego,
o którym mowa w §4 ust. 1. Odpowiednio maksymalne wynagrodzenie
określone w §4 ust. 5 umowy ulegnie stosownej zmianie;
b) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową,
po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów
i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
2) zmiana liczebności infrastruktury, z zastrzeżeniem że zmiana liczebności
infrastruktury w zakresie ±15% w stosunku do pierwotnie przewidzianej w Załączniku
Nr 1 do umowy liczby 50 urządzeń sieciowych nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Zleceniobiorcy, określonego §4 ust. 1 umowy Zmiana liczebności infrastruktury
zostanie każdorazowo potwierdzona przez osoby wskazane w §2 ust. 19. W przypadku
zwiększenia liczebności infrastruktury powyżej progu ±15% w stosunku do pierwotnie
przewidzianej liczby kwoty określone w § 4 ust. 1 i 5 umowy zostaną odpowiednio
zmienione, zgodnie z §10 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczenia o jej wypowiedzeniu wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w treści umowy dla konkretnej czynności
dopuszczono inną formę.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli w treści Umowy nie postanowiono inaczej, wszelkie zmiany niniejszej Umowy
wymagają zawarcia aneksu.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron. Załączniki stanowią integralną część Umowy./ Umowa zawarta została
w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tożsamym
z formą pisemną. (*zapis w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej)
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikłe z realizacji Umowy, których nie da się
rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zleceniodawcy.
Załączniki:
Załącznik 1. Opis usług stanowiących przedmiot zamówienia, liczebność elementów
infrastruktury teleinformatycznej Zleceniodawcy
Załącznik 2. SLA – Gwarantowany poziom świadczonych usług
Załącznik 3. Procedura zgłaszania prac, błędów, usterek, incydentów, wniosków o zmianę,
prac dodatkowych
Załącznik 4. Założenia kwalifikacji Systemów, jako produkcyjne oraz prawa nadania priorytetu
PW lub PN dla incydentów dotyczących tych systemów
Załącznik 5 Wzór Protokołu odbioru
Załącznik 6 Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych oraz
„Polityką Bezpieczeństwa” Zleceniodawcy oraz ich przestrzeganiu

Zleceniodawca

Elektronicznie

Katarzyna podpisany przez
Cholewińs Katarzyna
Cholewińskaka-Wójcik; Wójcik; UOKIK
Data: 2020.06.17
UOKIK
17:00:04 +02'00'

Zleceniobiorca
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Załącznik Nr 1 do umowy
Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z konfiguracją urządzeń sieciowych oraz opieką
nad ich prawidłowym działaniem w następującym zakresie i warunkach:
1. Zarządzanie siecią rozległą oraz LAN
monitoring SNMP urządzeń sieciowych otoczonych opieką serwisową,
rekonfiguracja urządzeń sieciowych wg. wskazań Zamawiającego,
obsługa awarii zgłaszanych przez system monitoringu lub osobę ze strony UOKiK,
obsługa awarii zgłaszanych u operatora ISP,
dokumentowanie zmian w sieci Zamawiającego ( aktualizacja Dokumentacji ),
zgłaszanie i obsługiwanie usterek u producenta sprzętu ( Tylko w przypadku aktualnego
wsparcia producenta dla danego sprzętu ),
7) przygotowanie zaleceń dot. Infrastruktury sieciowej ( wdrażanie najlepszych praktyk,
rekomendowanie rozwiązań ),
8) liczba urządzeń sieciowych – 50 (switche, firewale, itp.) (dopuszcza się zmianę liczby
urządzeń w zakresie ±15%.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Oczekiwania UOKiK:
1) Urządzenia wymagające zewnętrznego wsparcia
a) urządzenia brzegowe UOKiK (łączące się z urządzeniami ISP oraz dedykowane
do połączeń z MF i MSWiA),
b) switche dystrybucyjne na piętrach,
c) pośredniczące między urządzeniami (a) i (b).
2) Monitorowanie urządzeń ( 1) )
bieżąca informacja o stanie pracy urządzenia (czy współpracuje z urządzeniami
sąsiednimi, czy utylizacja połączeń osiągnęła 100%)
3) Diagnozowanie awarii - na podstawie monitorowania urządzeń
a) Informowanie UOKiK (o wykrytych anomaliach),
b) reagowanie na awarie urządzeń brzegowych na styku z urządzeniami obcymi
 zgłoszenie do ISP,
 usunięcie awarii,
c) reagowanie na awarie wewnątrz UOKiK
 współpraca z Wydziałem Informatyki UOKiK,
 propozycja rozwiązania problemu (uwzględniająca stan serwisowania
urządzenia),
 usunięcie awarii zgodnie z przyjętym SLA
d) reagowanie na zdiagnozowane awarie sprzętu fizycznego (1))
 wdrożenie rozwiązania zastępczego (z wykorzystaniem dostępnych zasobów
sprzętowych),
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przeprowadzenie procesu wymiany lub naprawy (w przypadku aktualnego
wsparcia producenta dla danego sprzętu),
 skonfigurowanie i wdrożenie do eksploatacji
4) Proponowanie nowych rozwiązań topologicznych i funkcjonalnych (na podstawie
przeprowadzonego rozeznania – zasobów sprzętowych UOKiK, wykorzystywanych
urządzeń)
a) plan perspektywiczny (w horyzoncie czasowym trzech lat),
b) modyfikacje bezinwestycyjne wynikające z dobrych praktyk (raz na kwartał),
c) plan dotyczący stosowania rozwiązań funkcjonalnych związanych z
bezpieczeństwem teleinformatycznym,
d) rekomendowanie nowego sprzętu (w przypadku realizacji określonego planu
perspektywicznego).
5) W przypadku zmiany lub pojawienia się nowego ISP opracowanie i wdrożenie nowego
rozwiązania dla urzędowych sieci komputerowych
6) W przypadku uruchomienia serwisów związanych z bezpieczeństwem
teleinformatycznym Urzędu aktywne monitorowanie stanu bezpieczeństwa (szczególnie
na styku z Internetem)
7) Dokumentowanie działań
a) pliki z konfiguracją wszystkich urządzeń (1)),
b) zdeponowanie wszystkich używanych „loginów” i haseł do wszystkich urządzeń
(1)) w Wydziale Informatyki UOKiK – na piśmie (dostarczone osobiście),
c) aktualizowanie (1) i (2) po modyfikacjach,
d) gromadzenie informacji o wszystkich działaniach na rzecz Urzędu (w czytelnej
formie) oraz dostarczanie okresowych raportów o podjętych działaniach.
3. Założenia klasyfikacji urządzeń i możliwości przydzielenia priorytetu wysokiego (dla
określenia czasu reakcji i czasu realizacji zgłoszeń w SLA)
1) Urządzenie może być zakwalifikowane jako produkcyjne jeżeli spełnione są warunki:
a) producent urządzenia przeznaczył je do pracy ciągłej w zastosowaniach
profesjonalnych,
b) możliwe jest uzyskanie pełnej dokumentacji tego urządzenia,
c) możliwy jest zdalny monitoring jego stanu,
d) w przypadku urządzenia wirtualnego możliwe jest wsparcie i pomoc techniczna
producenta/ów wykorzystanego oprogramowania, a host spełnia wymagania
instalacyjne tego oprogramowania i warunki a),b),c).
2) Urządzenie niespełniające powyższych warunków jest kwalifikowane jako
nieprodukcyjne.
3) Priorytet wysoki (PW) można przypisać zgłoszeniom powiązanym z urządzeniem
produkcyjnym.
4) Priorytet normalny (PN) można przypisać zgłoszeniom powiązanym z urządzeniem
a) produkcyjnym
b) nieprodukcyjnym.
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Załącznik Nr 2 do umowy

Poziom SLA usługi – czasy reakcji i czasy realizacji zgłoszeń

Tabela 1. Priorytety, czas reakcji i czas realizacji zgłoszeń
Czas w godz. obsługi zgłoszeń

Priorytet

Priorytet Wysoki - PW (Awaria
dla Środowisk produkcyjnych)
Priorytet Normalny - PN
(Normalny, Wada dla Środowisk
produkcyjnych lub Awaria dla
Środowisk nieprodukcyjnych)

Godziny obsługi
zgłoszeń, Czas
świadczenia Usług

Poniedziałek – Piątek
08:00-18:00

Poniedziałek – Piątek
08:00-18:00

Realizacji/ Naprawy/
Obejścia/Odpowiedzi
Reakcji
na Wnioski o
Zmianę lub prace
dodatkowe*
2h

8h

8h

24 h

W przypadkach, gdy urządzenie lub jakikolwiek jego komponent ulegnie uszkodzeniu czasy
realizacji/naprawy/obejścia będą zatrzymane do czasu dostarczenia urządzenia lub
komponentu zastępczego przez Zamawiającego. Czas dostarczenia urządzenia nie jest wliczany
do SLA.
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Załącznik Nr 3 do umowy
Procedura zgłaszania prac, błędów, Awarii, Usterek, Wad, Incydentów, Wniosków
o Zmianę, prac dodatkowych
1) Zleceniobiorca zobowiązany jest przyjmować Zgłoszenia od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz.18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2) Zgłoszenia będą klasyfikowane zgodnie z uzgodnionymi warunkami SLA zawartymi
w Załączniku nr 2.
3) Zgłoszenie bez określenia Priorytetu będzie przyjęte jako zgłoszenie na poziomie Priorytetu
3 dla systemów produkcyjnych i dla systemów nieprodukcyjnych, Wniosków o Zmianę
i prac dodatkowych, chyba że w Zgłoszeniu zostanie podane, że zgłaszany Incydent
to Awaria lub Usterka, w takim przypadku taki Incydent będzie miał zawsze przypisany
Priorytet PW (Awaria) lub PN (Usterka).
4) Zgłoszenia Incydentu o Priorytecie PW (Awaria) i PN (Usterka) odbywa się poprzez
wysłanie przez Zgłaszającego e-maila na adres …………….@....................., przy czym
Zgłaszający powinien potwierdzić takie Zgłoszenie Incydentu telefonicznie na numer
telefonu +……………………… lub ……………………………...
5) Zgłaszanie Incydentów o priorytecie PW (Awaria) lub PN (Usterka) mogą dokonywać
wyłącznie Zgłaszający upoważnieni przez Zleceniodawcę wymienieni w niniejszym
załączniku.
6) Zgłoszenie uznaje się za dokonane, w przypadku:
a. drogą e-mail – z chwilą upływu 15 minut od momentu wysłania przez Zgłaszającego
Zgłoszenia Incydentu do Zleceniobiorcy drogą mailową, pod warunkiem, iż przed
upływem tego terminu Zgłaszający nie otrzymał (drogą mailową) wygenerowanej
automatycznie (bez udziału Zleceniobiorcy) informacji o tym, iż treść Zgłoszenia
Incydentu nie dotarła do HelpDesk,
b. telefonicznie – z chwilą zgłoszenia telefonicznego.
7) Zleceniobiorca zobowiązany jest do potwierdzenia Zgłaszającemu, przyjęcia Zgłoszenia.
8) Adres e-mail oraz numery telefonów zapisane w niniejszym załączniku mogą zostać
zmienione przez Zleceniobiorcę pod warunkiem poinformowania o tym fakcie
Zleceniodawcę z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym. Zmiana taka nie stanowi zmiany
Umowy.
9) Lista osób wymienionych poniżej może zostać zmieniona przez Zleceniodawcę pod
warunkiem poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę z wyprzedzeniem co najmniej
3 dniowym. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
Osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do zgłaszania i potwierdzania Awarii, Usterek
i Wad:
1)
2)
3)
4)

……………………….
……………………….
……………………….
………………..
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Załącznik Nr 4 do umowy
1. Założenia ogólne klasyfikacji urządzeń i możliwości przydzielenia priorytetu wysokiego
(dla określenia czasu reakcji i czasu realizacji zgłoszeń w SLA)
1) Urządzenie może być zakwalifikowane jako produkcyjne jeżeli spełnione są warunki
a) producent urządzenia przeznaczył je do pracy ciągłej w zastosowaniach
profesjonalnych,
b) możliwe jest uzyskanie pełnej dokumentacji tego urządzenia,
c) możliwy jest zdalny monitoring jego stanu,
d) w przypadku urządzenia wirtualnego możliwe jest wsparcie i pomoc techniczna
producenta/ów wykorzystanego oprogramowania, a host spełnia wymagania
instalacyjne tego oprogramowania i warunki a),b),c).
2)
Urządzenie niespełniające powyższych warunków jest kwalifikowane jako
nieprodukcyjne
3) Priorytet wysoki (PW) można przypisać zgłoszeniom powiązanym z urządzeniem
produkcyjnym
4) Priorytet normalny (PN) można przypisać zgłoszeniom powiązanym z urządzeniem
a) produkcyjnym
b) nieprodukcyjnym
2.W przypadku wdrożenia nowych lub zmiany urządzeń, które mają być uznane za
produkcyjne, konieczne jest formalne przekazanie nowego urządzenia pod opiekę zespołu
administratorów Zleceniobiorcy.
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Załącznik Nr 5 do umowy

Protokół odbioru
sporządzony …………………… 20…. r. w Warszawie

Zakres wykonania zamówienia obejmował wykonanie usługi Wsparcia Informatycznego
zgodnie z Załącznikiem 1 oraz 2 umowy BBA-2.022...
.2020 z ………………… 2020 r.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
w miesiącu ……………………….. 20….. r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2.022.-……..2020z …………. 2019
r. zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………….

Odbioru dokonali w imieniu:
ZLECENIODAWCA – ……………………………………………………
ZLECENIOBIORCA – ………………………………………………….
Uwagi i wnioski, osób biorących udział w odbiorze, dotyczące dotrzymania umownych
standardów jakości (warunków SLA):
Czas realizacji zgłoszeń:
- w okresie rozliczeniowym nie stwierdzono/stwierdzono* przekroczenia czasów realizacji
zgłoszeń (w przypadku stwierdzenia przekroczenia czasów realizacji należy wypełnić
poniższe informacje)
- dla zgłoszeń o priorytecie wysokim: w umownie ustalonym terminie nie zrealizowano …….
zgłoszeń, w tym łączna liczba godzin roboczych opóźnienia w realizacji lub obejściu
wyniosła ……. godzin roboczych;
- dla zgłoszeń o priorytecie normalnym: w umownie ustalonym terminie nie zrealizowano
…….. zgłoszeń, w tym łączna liczba dni roboczych opóźnienia w realizacji lub obejściu
wyniosła …….. dni roboczych.

Inne uwagi**:
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

*niepotrzebne skreślić
** należy wskazać inne ewentualne uwagi w szczególności inne naruszenia umowy przez
Zleceniobiorcę niż dotyczące poziomu SLA. W przypadku braku uwag, należy wpisać „BRAK
UWAG”

30

Załącznik Nr 6 do umowy
...................................................................
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE
o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami
Ja niżej podpisany(a) ........................................................................ oświadczam,
iż zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych w tym danych
osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał(a) dostęp w
związku z wykonywaniem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zarówno w trakcie wykonywania umowy, jak i po jej ustaniu.
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa informacji poufnych w tym
przetwarzanych danych osobowych poprzez ich ochronę przed dostępem osób do tego
niepowołanych, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ich
ujawnieniem, pozyskaniem lub przekazaniem.
Zobowiązuję się przestrzegać polityki, instrukcji i procedur, obowiązujących w Urzędzie
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczących ochrony danych osobowych.
W szczególności oświadczam, że bez upoważnienia nie będę wykorzystywał(a) danych
osobowych ze zbiorów znajdujących się w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z obowiązującymi w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zasadami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, określonymi
w „Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych” oraz „Instrukcji
zarządzania systemem informatycznym”.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o grożącej, stosownie do przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiedzialności karnej.

…… ………………………

……………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis osoby składającej Oświadczenie)
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