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Pkt 1. Informacje ogólne 

Zamawiający: Centrum Informatyki Statystycznej,  
al. Niepodległości 208,00-925 Warszawa,  
tel.: 22 608-31-44, fax: 22 608-38-66.  
Adres strony internetowej: https://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/  
Adres poczty elektronicznej: ciswaz@stat.gov.pl 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej. 

Pkt 2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp. 

Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określo-
nej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

Pkt 3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Zakup wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu ochrony antywirusowej 
sieci korporacyjnej statystyki publicznej Symantec Endpoint Protection wraz z uzupełnieniem posiada-
nego stanu licencyjnego.  

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 3-letniego wsparcia producenta dla posiadanych 8400 sztuk 
licencji oprogramowania Symantec Endpoint Protection oraz dostawa 1000 bezterminowych licencji 
wraz z 3-letnim wparciem producenta na oprogramowanie Symantec Endpoint Protection jako uzupeł-
nienie posiadanego stanu licencyjnego dla systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej staty-
styki publicznej, w tym: 

1. Dostawę kluczy aktywacji na trzyletnie (dostarczane rocznie) wsparcie producenta dla posiadanego 
przez Zamawiającego oprogramowania Symantec Endpoint Protection w liczbie 8400 sztuk pozwala-
jących na pobieranie aktualnych baz sygnatur wirusów, instalację nowych wersji oprogramowania, 
poprawek bezpieczeństwa i korzystanie z pomocy technicznej.  

2. Dostawę oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection w najnowszej dostępnej 
wersji wraz z bezterminowymi licencjami w liczbie 1000 sztuk jako uzupełnienie posiadanych przez 
Zamawiającego licencji, wraz z trzyletnim (dostarczanym rocznie) wsparciem producenta, pozwala-
jącym na pobieranie aktualnych baz sygnatur wirusów, instalację nowych wersji oprogramowania, 
poprawek bezpieczeństwa i korzystanie z pomocy technicznej. 

3. Świadczenie konsultacji technicznych (asysty technicznej), dotyczących działania systemu ochrony 
antywirusowej pracującego w oparciu o posiadane przez Zamawiającego i dostarczone przez Wyko-
nawcę licencje oprogramowania. 

3.3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.4. Kody CPV:  

48761000 – 0 – Pakiety oprogramowania antywirusowego 

Pkt 4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 38 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 roku w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza. 

Terminy realizacji poszczególnych zadań: 

1) dostawa kluczy aktywacji wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogra-
mowania Symantec Endpoint Protection w liczbie 8400 sztuk licencji, na pierwszy rok obowiązy-
wania umowy – w terminie do 15 grudnia 2020 r. , przy czym aktywacja wsparcia producenta na-
stąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. 

https://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2) dostawa 1000 sztuk bezterminowych licencji oprogramowania Symantec Endpoint Protection, ja-
ko uzupełnienie posiadanych przez Zamawiającego licencji, wraz rocznym wsparciem – w termi-
nie do 15 grudnia 2020 r., przy czym aktywacja wsparcia producenta nastąpi nie wcześniej niż 1 
stycznia 2021 r., 

3) dostarczenie kluczy aktywacji wsparcia producenta dla całego oprogramowania wykorzystywa-
nego w Systemie w kolejnych latach obowiązywania umowy, nie później niż 15 dni przed rozpo-
częciem każdego następnego roku, liczonego od daty pierwszej aktywacji, 

4) świadczenie konsultacji technicznych dotyczących działania systemu - do wyczerpania puli 200 
roboczogodzin lub upływu okresu obowiązywania umowy, w zależności od tego która z tych oko-
liczności wystąpi jako pierwsza. 

Pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, oraz spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 doty-
czące: 

5.1.1 Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie 

5.1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie 

5.1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) wykażą się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była 
dostawa oprogramowania i wdrożenie systemu antywirusowego oraz zapewnienie opieki an-
tywirusowej dla co najmniej 1000 użytkowników, o wartości minimum 100 000 zł brutto.  

2) dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji 
zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nie-
zbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z zakresem wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:  

a) każda posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalisty wdroże-
niowego w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów antywirusowych,  

b) każda brała udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum jednym projekcie polega-
jącym na wykonaniu wdrożenia systemu antywirusowego dla co najmniej 1000 użytkowni-
ków, 

c) przynajmniej jedna osoba powinna posiadać wiedzę niezbędną do zdobycia certyfikatu 
producenta z zakresu oferowanego oprogramowania antywirusowego. 

5.2 Wykonawca, który realizował zamówienie obejmujące zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiające-
go na potwierdzenie warunku określonego w SIWZ, winien podać tylko wartość części zamówienia od-
powiadającej zakresowi warunku. 

5.3 W przypadku wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych 
walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia 
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

5.4 W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zama-
wiający uzna spełnienie określonych w pkt 5.1 SIWZ warunków udziału, jeżeli zostanie wykazane ich 
spełnienie w wymaganym czasie, przez co najmniej jednego Wykonawcę składającego ofertę wspólną. 

5.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt. 5.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
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części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosun-
ków prawnych. 

5.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określo-
nych w art. 22a ustawy, udowodni 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 zamówie-
nia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez in-
ne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu za-
mówienia publicznego;  

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-
czenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.5.1 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby (zdolności tech-
niczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna), pozwalają na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp. 

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

5.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żą-
da, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolno-

ści techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a 
ust. 1 ustawy Pzp.  

5.7 Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków udziału w postę-
powaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie (uzupełnianie dokumentów) powołał się w 
tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego (stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w 
momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powo-
ływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5.8 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsię-
wzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.9 Podwykonawstwo. 

5.9.1 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie po-
wierzy podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  

5.9.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaanga-
żowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmia-
nach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także prze-
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kazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza po-
wierzyć realizację zamówienia.  

5.9.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia. 

5.9.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Pkt 6. Podstawy wykluczenia.  

6.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

6.2. Zamawiający wykluczy wykonawcę wobec których zachodzą przesłanki określone na podstawie z art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  

Pkt 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia składanych  

7.1 W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty następujące oświadczenia: 

7.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do formu-
larza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

7.1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. wzoru określonego w załącz-
niku nr 2 do formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne po-
twierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

7.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o którym mowa w pkt. 7.1.1 i 7.1.2 SIWZ. 

7.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamiesz-
czenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym w pkt. 7.1.2 SIWZ. 

7.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty o których 
mowa w pkt 7.1.1 i 7.1.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.  

7.2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w pkt. 5.5.1 do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że wyko-
nawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wska-
zaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jed-
nego pliku archiwum .zip 

7.3 W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełno-
mocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 
postępowaniu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy podpisane i złożone zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt. 7.1.7  SIWZ; 

7.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego 
zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezen-
tacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisa-
nia innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną ko-
pią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgod-
ność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa; 
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7.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależ-
ności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta-
wy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oce-
niona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia na-
stępujących oświadczeń lub dokumentów: 

7.6.1 wykaz zamówień, wg. wzoru w załączniku nr 5 do SIWZ – w celu potwierdzenia spełniania warun-
ku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 
5.1.3 pkt 1) wraz załączeniem dowodów, potwierdzających, że zostały one wykonane lub są wyko-
nywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wy-
stawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym cha-
rakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne do-
kumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

7.6.2 wykaz osób wg. wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ - w celu potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 
5.1.3 pkt 2), 

7.6.3 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, 

7.6.4 dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt. 7.6.1 - 7.6.2. w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonaw-
ca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega 
na zasobach podmiotu trzeciego. 

7.7 Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6.2 (KRS) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-
twierdzające że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.7.1 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzi-
bę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwró-
cić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych infor-
macji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7.8 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub do-
kumentów. 

7.9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów nie-
zbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzu-
pełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wyko-
nawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

7.10 Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających 
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się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą, 
zamiast pełnomocnictwa, mogą złożyć umowę spółki cywilnej. 

Pkt 8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
8.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł przed upływem terminu składa-

nia ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

8.2 Wadium może być wniesione w: 
8.1.1 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O 

Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa   

  Nr konta: 65 1010 1010 0026 1313 9120 0000 z dopiskiem:  
  „Wadium - przetarg CIS-WAZ.271.10.2020”.  

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

8.1.3 gwarancjach bankowych,  

8.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

8.1.5 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

8.3 Wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca wnosi w postaci elektronicznego oryginału 
dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym 
Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza  możliwości złożenia dokumentu 
wadium np. w formacie xml).  

8.4 Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca 
przesyła wadium poza ofertą, np. drogą e – mail, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający 
jednoznaczne przypisanie do postępowania. 

8.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

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

8.5.2 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 

8.5.3 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8.5.4 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

8.6 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

8.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8.8 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

8.9 Zamawiający zwraca wadium w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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Pkt 9. Termin związania ofertą 

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

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

9.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium. 

Pkt 10 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

10.1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania (przekazywania) wszelkich 
dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji innych, niż wskazanych w pkt 11.1 odby-
wa się drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ciswaz@stat.gov.pl 

10.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Anna Woźniak-Gać 

10.3 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posłu-
gują się znakiem sprawy, tj. CIS-WAZ.271.10.2020 

10.4 Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek: 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

10.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przy użyciu poczty elektronicznej (lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.6 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczo-
ne w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

10.7 Zapisy pkt 11.2 – 11.4. mają odpowiednie zastosowanie również do dokumentów i oświadczeń składnych 
na innych etapach postępowania, niż wraz z czynnością złożenia oferty, przy czym w przypadku oświad-
czeń i dokumentów nieskładnych wraz z ofertą kanałem komunikacji z Zamawiającym jest poczta elek-
troniczna. 

10.8 Wszelkie inne, niewymienione wyraźnie w SIWZ, oświadczenia własne Wykonawcy (w szczególności skła-
dane wyjaśnienia dotyczące treści oferty, czy dokumentów, oświadczenia w przedmiocie przedłużenia 
terminu związania ofertą) – były przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej. 

10.9 Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i oświadczenia Zamawiającego kierowane do Wykonaw-
ców będą przekazywane w postępowaniu zasadniczo w formie dokumentowej. W szczególności wskazuje 
się, iż wszelkie wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego 
będą w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną (za pomocą poczty elek-
tronicznej) w postaci skanów (elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) 
lub elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF) zawierających informację o wła-
ściwym podpisaniu ich oryginałów. 

10.10 Zamawiający nie przewiduje przekazywania sporządzanych dokumentów i oświadczeń w postaci elek-
tronicznej w formie oryginałów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnio-
nych do reprezentowania Zamawiającego. 

10.11 Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Strony 
przyjmuje się datę i godzinę ich: 

1) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/ portal),  
2) wpływu na adresy e-mail wskazany w pkt. 10.1.  

mailto:ciswaz@stat.gov.pl
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zgodnie z zasadami określonymi niżej. 

Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej. 
Komunikacja prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, fak-
su) nie będzie respektowana i nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. 

W związku z określonym sposobem komunikacji zaznacza się, iż przekazywane w niniejszym postępo-
waniu dokumenty, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, czy wnioski winny posiadać postać elek-
troniczną – dokumentów elektronicznych (zgodnie z formą wskazaną w zakresie każdego z nich w SIWZ) 
– przekazywanie ich w innej postaci (np. papierowej) nie będzie respektowane i nie będzie wywoływać 
żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. 

Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień 
Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są 
na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP Zamawiający rekomenduje ko-
rzystanie z tego systemu za pośrednictwem urządzeń działających na systemach operacyjnych z rodzi-
ny MICROSOFT WINDOWS. W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych mogą wystąpić 
problemy z dostępem do systemu ePAUP, za które Zamawiający nie odpowiada. 

10.12 Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bez-
względnie wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ, tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty 
(i dokumentów przekazywanych wraz z nimi), natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazania w po-
stępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji) – Zamawiający rekomen-
duje korzystanie z poczty elektronicznej (adres e-mail: ciswaz@stat.gov.pl). 

10.13 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wy-
konawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

10.14 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektro-
nicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów mini-
Portal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Re-
gulaminy te (w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią integralną 
część niniejszej SIWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne 
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu. 

10.15 Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicz-
nymi zawartymi w przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z 
akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.  

10.16 Wykonawca winien posiadać wiedzę na temat aktualnych wymagań korzystania z wymienionych syste-
mów. Brak tej wiedzy, czy niepoprawne korzystanie przez Wykonawcę z wymienionych systemów będzie 
obciążać Wykonawcę i nie będzie powodować negatywnych skutków z punktu widzenia ważności i pra-
widłowości postępowania.  

10.17 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.  

10.18 Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elek-
tronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się: 

 datę ich przekazania na ePUAP (w przypadku korzystania z tego systemu); potwierdzeniem przeka-
zania jest urzędowe potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP; 

 moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy prowadzonym 
i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy 
i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku korzystania z poczty elektronicznej). 

10.19 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświad-
czeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

mailto:ciswaz@stat.gov.pl
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czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozpo-
rządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

10.20 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień po tym terminie, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

10.21 Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami staje się integralną częścią SIWZ i 
jest wiążąca przy składaniu ofert. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie udostępniona na stronie interne-
towej Zamawiającego: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/ 

Pkt 11. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert  

11.1. Wykonawca składa ofertę (wraz z załączonymi do niej dokumentami) na Formularzu oferty, za pośrednic-
twem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty udostępnionego na miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

Klucz publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 

Uwaga! Pobrany klucz publiczny do zaszyfrowania oferty nie może zostać zmieniony. Aby prawidłowo 
zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym z miniportalu 

11.1.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą 

Do oferty należy dołączyć: 

1) Formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ 

2) Oświadczenia wymienione w pkt 7.1 

3) zobowiązanie innego podmiotu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (jeżeli Wykonawca korzysta z instytucji art. 22a ustawy PZP)  

4) pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w zakresie, w jakim są wymagane), 

5) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli takie występują), 

6) inne oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę (w zakresie wymaganym wynikającym 
z SIWZ). 

Pliki zawierające ofertę oraz załączane do niej dokumenty winny zostać skompresowane do jednego 
pliku archiwum (np. ZIP) przekazywanego Zamawiającemu za pośrednictwem systemu miniPortal 
i ePUAP. 

Zamawiający zaleca, aby oferta, JEDZ i ewentualnie (jeżeli występują) zobowiązanie innego podmiotu, 
pełnomocnictwa i dokumenty wadialne zostały podpisane osobnymi kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi (osób uprawnionych do podpisania poszczególnych oświadczeń), a dopiero później 
skompresowane do pliku archiwum zgodnie z powyższym. Niniejsze zalecenie dotyczy również wszystkich 
oświadczeń i dokumentów przekazywanych w oryginale.  

Natomiast przekazywane kopie dokumentów (np. scany) celem ich potwierdzenia za zgodność z 
oryginałem mogą zostać najpierw skompresowane do jednego pliku archiwum, który następnie zostanie 
opatrzony łącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, która jest uprawniona do dokonania 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów zawartych w pliku archiwum. 

11.1.2. Wymogi formalne oferty: 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (odnośnie 
ostatecznej postaci oferty) w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (np. .pdf, .doc, .docx – formaty szczególnie 
rekomendowane przez Zamawiającego) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

Oferta w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
winna zostać przekazana Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (drogą 
elektroniczną) – za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. 

Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

Oferta będzie uważana za ofertę nieważną z punktu widzenia przepisów ustawy PZP gdy: 

 nie będzie miała postaci elektronicznej (np. oferta w postaci papierowej), 

 będzie niepodpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (co jest rozumiane zarówno jako 
brak podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
nieprzekazanie wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym ofertę pliku zawierającego 
kwalifikowany podpis elektroniczny (w przypadku zastosowania tzw. podpisu zewnętrznego), jak 
i podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym innym kwalifikowany podpis 
elektroniczny, np. podpisem zwykłym, podpisem zaufanym), 

 przekazana zostanie Zamawiającemu w innym trybie niż drogą elektroniczną – za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w SIWZ, tzn. za pomocą systemu 
miniPortal i ePUAP (np. w postaci papierowej złożonej do Zamawiającego albo w postaci 
elektronicznej jako plik zamieszczony na płycie CD lub pendrive),  

 stanowiąca plik / dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogący się otworzyć z uwagi na 
błędy techniczne. 

11.2. Podpis elektroniczny 

Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia 
takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa okre-
ślone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

Oferta podpisana podpisem innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny (np. podpisem zwykłym, podpisem 
zaufanym, podpisem wewnętrznym twórcy danego oprogramowania jak np. WORD, ADOBE ACROBAT) lub też 
oferta niezwierająca podpisu (np. osobnego pliku w przypadku zastosowania tzw. podpisu zewnętrznego – 
nawet jeżeli oferta została faktycznie podpisana, ale plik podpisu nie został przekazany wraz z ofertą) będzie 
uważana za ofertę niepodpisaną, czyli ofertę nieważną. 

Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych zawierających aktualne, funkcjo-
nujące algorytmy skrótów (np. z rodziny SHA-2, czy nowsze). Niemniej jednak Zamawiający zaznacza, iż podpi-
sy kwalifikowane, które złożono z użyciem ważnych (obowiązujących) certyfikatów przy wykorzystaniu algo-
rytmu SHA-1 (który zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej z dniem 1 lipca 2018 r. utracił ważność), będzie uważał za ważne. Niniejsze jest zgodne z komu-
nikatami Ministerstwa Cyfryzacji na temat możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach 
kwalifikowanych. 

Zamawiający zaznacza, iż skorzystanie w ramach systemu ePUAP z funkcji „wyślij z podpisem” nie oznacza 
opatrzenia wysyłanej wiadomości (formularza komunikacji wraz z załącznikami, w tym oferty) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – podpisane kwalifikowanym podpisaniem elektronicznym jest czynnością odrębną 
od czynności wysłania formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP, winno dotyczyć przesyłanych w 
załączeniu dokumentów i winno nastąpić wcześniej (przed załączeniem ich do formularza komunikacji i zaszy-
frowaniem). Podpisanie samego formularza wysyłkowego ePAUP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty 
podpisem. Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający rekomenduje korzystanie podczas czynności wysyłania 
wiadomości w ramach systemu ePUAP z opcji „wyślij bez podpisu”. 

Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisów wewnętrznych, jeżeli jest to możliwe (np. formatu PAdES 
dedykowanego dokumentom sporządzane w formacie pdf).  
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W przypadku stosowania podpisów zewnętrznych (np. format XAdES) należy pamiętać o przekazaniu równo-
cześnie zarówno dokumentów, które opatruje się podpisem (tzw. danych podpisywanych), jak i pliku podpisu 
(tj. danych podpisujących) – nieprzekazanie jednego z tych komponentów będzie uznane za nieprzekazanie 
prawidłowo dokumentów. 

11.3. Tajemnica przedsiębiorstwa  

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte w przekazywanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumen-
tach (w tym w ofercie, dokumentach i oświadczeniach załączanych do oferty, innych dokumentach i oświad-
czeniach), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku oznaczonym jako „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, skompresowanym następczo 
wraz z plikami stanowiącymi pozostałą (w tym jawną)  część przekazywanych dokumentów i oświadczeń do 
jednego pliku archiwum (np. ZIP).  

W przypadku korzystania z prawnej możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca winien 
równocześnie przekazać stosowne uzasadnienie (wraz z wszelkimi informacjami / wyjaśnieniami / dokumen-
tami / innymi materiałami) potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – 
przedmiotowe uzasadnienie winno zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako „Uzasadnienie tajemni-
cy przedsiębiorstwa”, skompresowanym następczo wraz z plikami stanowiącymi pozostałą (w tym jawną) 
część przekazywanych dokumentów i oświadczeń do jednego pliku archiwum (np. ZIP). 

Powyższe dotyczy przekazywania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w toku całego 
postępowania (również na etapie dokonywania przez Zamawiającego badania złożonych ofert). 

W przypadku braku zastosowania się Wykonawcy do powyższej instrukcji (w szczególności niewyodrębnienie 
informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa do osobnego pliku lub nieoznaczenie takiego pliku 
jako „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe ujawnienie tych informacji podczas udostępnianego 
wglądu do złożonych ofert w trybie art. 96 ustawy PZP. 

11.4. Pełnomocnictwa  

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, które w swej 
treści wskazywać będzie uprawnienie co najmniej do podpisania oferty.  

Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – w oryginale (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upraw-
nionej do udzielenia pełnomocnictwa) lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem (vide 
art. 99 § 1 KC, zgodnie z którym jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to peł-
nomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie). 

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifi-
kowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko 
w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć elek-
troniczną kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie – stosownie do art. 97 § 2 Pra-
wa o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii zwykłej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
nie przez notariusza (niepoświadczonej notarialnie) będzie uważane za niezłożenie pełnomocnictwa, co w 
konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określo-
nych w ustawie PZP na wypadek niezłożenia pełnomocnictwa w sytuacji, kiedy jest ono wymagane. 

Pkt 12. Termin składania i otwarcia ofert 

Składanie ofert 

12.1 Ofertę oraz załączone do niej dokumenty powinny zostać w formie elektronicznej należy złożyć do dnia 
29.09.2020 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
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12.2 Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami 
niniejszej SIWZ (za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP) w taki sposób, aby dotarły one do Za-
mawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

12.3 W tym celu Zamawiający rekomenduje dokonywanie czynności wysyłania oferty wraz z dokumentami z 
odpowiednim czasowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania ofert określonego w postę-
powaniu (w szczególności najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w który upływa termin składania 
ofert) – z uwagi na różnorodne problemy techniczne, która zdarzają się w funkcjonowaniu systemu mini-
Portal i ePUAP (przerwy w działaniu, opóźnienie w przekazywaniu informacji między systemami, przecią-
żenia systemów, itp.) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w ramach dochowania należytej staranności 
w działaniu winien nie pozostawiać czynności złożenia oferty na okres bezpośrednio poprzedzający 
upływ terminu składania ofert.   

12.4 Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia oferty, na „ekranie sukcesu” otrzyma 
numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w ra-
zie ewentualnego wycofania oferty. 

12.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika do-
stępnej na miniPortalu. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy, postaci i trybu składa-
nia właściwych dla oferty. 

12.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

Otwarcie ofert 

12.7 Oferty zostaną otwarte w dniu 29.09.2020 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego pok. 644 (VI pię-
tro blok B.) 

12.8 Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej nastąpi za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert 
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza 
prywatnego. 

12.9 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

12.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 
ofert. 

12.11 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

12.12 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej informacje dotyczące: 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz firm oraz adresów wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności, 
zawartych w ofertach. 

Pkt 13.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

13.1 Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie, w złotych polskich, na załączonym do SIWZ formularzu 
oferty, z dokładnością do setnych części złotego (tj. do drugiego miejsca po przecinku). 

13.2 Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach.  

13.3 Cena zawierać będzie wszystkie koszty i opłaty związane z realizacja przedmiotu zamówienia wynikają-
ce z wymagań określonych w SIWZ, a także wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności poda-
tek VAT. 

13.4 Do obliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wykonawca 
zastosuje właściwą stawkę podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert.  
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13.5 Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doli-
czy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu 
realizacji umowy podatku VAT. 

13.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowe-
go zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z 
najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. 

Pkt 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wymogi SIWZ oraz zgromadzi największą 
liczbę punków, obliczonych wg. poniższych kryteriów 

 

Kryterium nr 1 Cena brutto oferty (C) do 50 pkt 

Kryterium nr 2 Dodatkowe godziny asysty technicznej  (A) do 20 pkt 

Kryterium nr 3 
Przeprowadzenie audytu i aktualizacji środo-
wiska (B) 

do 30 pkt 

 

Kryterium 1 Cena brutto oferty (C) –  maksymalnie do 50 pkt.  

Ocena oferty wg. Kryterium 1 zostanie dokonana na podstawie dotyczącego ceny brutto w podanej w ofercie i 
obliczeń, wg. poniższego wzoru: 

Punktacja obliczona będzie wg. wzoru: C = Cmin/ CB x 50 

gdzie: 
CB oznacza odpowiednio cenę badanej oferty,  
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Wyniki obliczeń będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium nr 2 – Dodatkowe godziny asysty technicznej  (A) - maksymalnie do 20 pkt   

Zaoferowanie dodatkowych bezpłatnych godzin asysty technicznej świadczonej przez wykonawcę w okresie 
obowiązywania umowy. 

Za zadeklarowaną w ofercie liczbę godzin Asysty technicznej Zamawiający przyzna punkty wg. poniższej 
skali: 

poniżej 60 godzin          - 0 pkt 

60 godzin                     - 10 pkt 

od 61 do 99 godzin      - 15 pkt 

od 100 do 130 godzin  - 20 pkt 

W przypadku zaoferowania większej liczby godzin Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów jak dla 
przedziału do 130 godzin. 

W przypadku nie wybrania przez Wykonawcę żadnego wariantu oferowanej liczby godzin - nie wskazania przez 
Wykonawcę liczby godzin, Zamawiający przyzna– 0 punktów. 

W przypadku zaznaczenia lub podania w Formularzu ofertowym kilku wartości Zamawiający przyjmie niższą ze 
wskazanych wartości i wg niej przyzna liczbę punktów. 

Kryterium 3 - Przeprowadzenie audytu i aktualizacji środowiska (B) - maksymalnie do 30 pkt   
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Przeprowadzanie audytu środowiska ochrony antywirusowej pod kątem bezpieczeństwa, weryfikacja konfigu-
racji i wdrożonych polityk. Aktualizacja komponentów środowiska zgodnie z zaleceniami producenta opro-
gramowania. 

Tak – 30 pkt 

Nie –  0 pkt 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę żadnego wariantu, Zamawiający przyzna– 0 punktów 

Ocena punktowa oferty (P) będzie liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za 
poszczególne kryteria: 

P = C + A + B  

gdzie:  

P – łączna liczba punktów jakie otrzyma oferta;  

C – liczba punktów, jakie otrzyma oferta za Kryterium 1 „Cena oferty” 

A– liczba punktów, jakie otrzyma oferta za Kryterium 2 „Dodatkowe godziny asysty technicznej” 

B- liczba punktów, jakie otrzyma oferta za Kryterium 3 „Przeprowadzenie audytu i aktualizacji środowiska”  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów 
w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

Pkt 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy  

15.1 Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie dostarczy Zamawiają-
cemu dane, które nie zostały zawarte w ofercie, a są niezbędne do podpisania umowy oraz podpisze ją 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z do-
kumentów załączonych do oferty. 

15.3 Jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego 
zabezpieczania należytego wykonania umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniej-
szą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że postę-
powanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie podlegało unieważnieniu.  

15.4 W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać 
złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, określającą co najmniej: 
1) podmioty składające ofertę, 
2) cel gospodarczy dla którego została zawarta umowa, 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu 

z nich 
4) zasady rozliczenia finansowego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia 
5) oznaczenie czasu trwania konsorcjum – nie krótszy niż okres realizacji zamówienia. (obejmujące-

go okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi) 
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

15.5 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie nie może być umową 
przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

Pkt 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto poda-
nej w ofercie. 

16.2 Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiają-
cego, będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. 
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16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięż-
nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez pod-
mioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.4 Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubez-
pieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę 
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie 
od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 
uzasadnione. 

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiające-
go: 

w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa 
Pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa 

Nr konta: 65 1010 1010 0026 1313 9120 0000 

16.6 Na pisemny wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu wraz 
z odsetkami Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.7 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamó-
wienia zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy. 

16.8 W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

16.9 Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, po potrąceniu ewentu-
alnych roszczeń Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie 
zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.  

16.10 Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie miał prawo potrącić wszelkie na-
leżności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przed-
miotu umowy.  

Pkt 17. Wzór umowy 

Zgodnie z wzorem umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

Pkt 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

18.1 Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP jak dla postępowań powyżej 
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

18.2 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,  

18.3 Odwołanie wnosi się 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 
ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.4  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 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.3 i 18.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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19. Informacje dodatkowa 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

20. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 rozpo-
rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej 
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, tel.: 22 6083144, cissek@stat.gov.pl; 

 z inspektorem ochrony danych (IOD) w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO może się 
Pani/Pan kontaktować: 

 pocztą tradycyjną na adres: IOD CIS, Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_CIS@stat.gov.pl 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy 
Pzp w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
CIS-WAZ.271.10.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji umowy 
o zamówienie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oraz podmioty upoważ-
nione na podstawie przepisów prawa; 

 Okres przechowywania danych:  

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

- ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynika-
jący z przepisów wewnętrznych Administratora Danych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych da-
nych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-
matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

z zastrzeżeniem że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyni-
ku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz je-
go załączników 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-
nia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:cissek@stat.gov.pl
mailto:IOD_CIS@stat.gov.pl
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−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-
ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RO-
DO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 


