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Warszawa, 2022-05-25

WRZ.270.132.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: 
Centrum e – Zdrowie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia: 
1) Rozszerzenie licencji systemu monitorowania incydentów bezpieczeństwa – RSA SIEM;
2) Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

3. Istotne elementy oferty: 
1) warunki płatności: zgodnie z §5 wzoru umowy,
2) termin realizacji zamówienia: zgodnie z §1 wzoru umowy,
3) inne wymagania Zamawiającego: termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
5. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Opis sposobu obliczania ceny.

a) Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego poda cenę 
brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT,

b) stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
c) wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 

cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
d) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania 
oraz uwzględniać wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również 
ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w przypadku innych kryteriów niż cena. 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Kryterium Waga [%] Liczba punktów
Cena brutto (C) 100 100

Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena” (C):
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i będzie przeliczona według wzoru opisanego 
w tabeli powyżej. Cena ta winna być wskazana w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów we wszystkich kryteriach.
Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00. 



Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą, 
iż jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”).
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych 
w ww. kryterium.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert będzie zawierała taką samą cenę brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Złożone oferty dodatkowe zawierające cenę brutto wyższą niż 
w ofercie podstawowej zostaną odrzucone. 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy

9. Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu. 
10. Oferty winny być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

1) Ofertę należy złożyć:
a. w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@cez.gov.pl 

lub
b. na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP;

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2022-05-31 do godziny 10:00.
12. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
13. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

1) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
14. Oferty, które nie spełnią wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.
15. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
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listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym 
mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 
14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych 
w niniejszym punkcie zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy.

16. Oferty, które nie spełnią wymogów postawionych Wykonawcom w zakresie podmiotowym, 
nie będą uwzględniane, chyba że Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów w 
zakresie podmiotowym.

17. Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed terminem 
składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.

18. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie przed zawarciem umowy, bez 
podawania przyczyny o czym niezwłocznie powiadomi on Wykonawców, w szczególności w sytuacji, 
gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane.

19. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem ust. 
20.

20. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści ofert.
O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.

21. Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie zapytania ofertowego drogą telefoniczną.
22. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, piętro 
I, pokój nr 127.

23. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: wzp@cez.gov.pl (dodatkowo na adres 
kancelaria@cez.gov.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.

24. Wykonawca, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego że jego oferta została wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza, jest zobowiązany do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
było wymagane, oraz do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w tej 
informacji.

25. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, oraz nie zawarcia umowy 
w terminie wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może 
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unieważnić czynność wyboru najkorzystniej oferty i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

26. Przedmiotowe postępowanie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Postępowanie 
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e- Zdrowie 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 37/2020 Dyrektora Centrum e-Zdrowia z dnia 5 października 2020 
r. oraz przepisami obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny.

27. Centrum e-Zdrowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (dalej: 
„CeZ”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych 
rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań 
w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, 
które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter 
danych osobowych. W świetle powyższego CeZ informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum e-Zdrowie z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00184 Warszawa, REGON: 001377706, NIP: 
5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, email: biuro@cez.gov.pl 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD CeZ,  00-184 Warszawa, ul. 
Stanisława Dubois 5A; e-mail: iod@cez.gov.pl 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu 
własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej Centrum e-Zdrowie. Przetwarzanie 
tych danych jest niezbędne, aby Centrum e-Zdrowie mogło prawidłowo wypełniać nałożone na 
nie obowiązki. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Centrum e-Zdrowie
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość 
oceny ofert i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
11) Centrum e-Zdrowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zatwierdził:
Chrostek Łukasz

Kierownik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Formularz oferty,
3) Wzór umowy,
4) Oświadczenie Wykonawcy.



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozszerzenie licencji systemu monitorowania incydentów bezpieczeństwa – RSA SIEM.

1) Przedmiot zamówienia: 
Zakup rozszerzenia licencji systemu monitorowania incydentów bezpieczeństwa – RSA SIEM obejmujący:

Dostawę licencji RSA Netwitness for Logs SA-SIEM-S-T1 50GB/day + SA-SIEM-S-T1-E1 lub równoważnej, 
spełniającej wymagania wskazane w Załączniku nr 1 do OPZ.

a) w liczbie 1 (jednej) sztuki;
b) wraz z gwarancją producenta na okres do dnia 22 lutego 2023 roku;
c) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2) System SIEM Zamawiającego 

1. Zamawiający posiada system SIEM RSA NetWitness for Logs.

2. Obecnie w systemie wykorzystane są licencje RSA Netwitness for Logs - SA-SIEM-S-T1 NW T1 
50GB/day, w ilości 3 trzech sztuk, pozwalających na monitorowanie łącznie 150GB logów dziennie.

3) Gwarancja.

1. W ramach gwarancji wymagane jest wsparcie producenta polegające na:
a) aktualizacji oprogramowania;
b) dostępie do nowych wersji oprogramowania oraz poprawek;
c) dostępie do nowych sygnatur.

2. Zamawiający wymaga, aby mógł dokonywać aktualizacji oprogramowania do najnowszej zalecanej 
przez producenta wersji przez okres obowiązywania umowy.



Załącznik nr 1 do OPZ

Opis wymagań dla oprogramowania równoważnego do RSA Netwitness for Logs

Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie RSA NetWitness for Logs oraz zintegrowane z 
platformą systemy informatyczne, które korzystają z rozwiązania firmy RSA, w łącznej liczbie ponad 100.
Zamawiający nie wyraża zgody na wymianę powyższego oprogramowania na inne w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia.

Jeżeli Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia wymagania z użyciem nazw własnych 
produktów lub marek producentów, w szczególności w obszarze specyfikacji przedmiotu zamówienia, to 
należy traktować wskazane produkty jako rozwiązania wzorcowe. W każdym takim przypadku 
Zamawiający oczekuje dostarczenia produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających poniższe 
warunki równoważności.

I. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do oprogramowania RSA 
Netwitness for Logs

W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez 
Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój 
koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w 
Istotnych Warunkach Zamówienia, w szczególności w  zakresie: 

1. warunków licencji / sublicencji w każdym aspekcie licencjonowania / sublicencjonowania, które 
muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również 
wszystkie elementy licencjonowania jak dla oprogramowania RSA NetWitness for Logs, 

2. funkcjonalności równoważnej oprogramowania, która nie może być gorsza od funkcjonalności 
wymienionych w pkt III - „Opis wymaganych minimalnych funkcjonalności w przypadku 
zaoferowania oprogramowania równoważnego …”, 

3. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z 
oprogramowaniem RSA NetWitness for Logs funkcjonującym u Zamawiającego, 

4. oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego 
Zamawiającego, 

5. oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami Zamawiającego, 
opartymi o dotychczas użytkowane oprogramowanie,  

6. oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie 
rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność oprogramowania równoważnego z 
wyspecyfikowanym oprogramowaniem. 

7. W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego Wykonawca musi wymienić, na własny 
koszt, posiadany przez Zamawiającego system kopii zapasowych na oferowany. W tym celu 
Wykonawca musi skonfigurować zadania kopii zapasowych, przenieść ich specyfikację oraz 
harmonogramy, przeprowadzić testy odtworzeniowe oraz dostarczyć sprzęt wraz z systemem 
operacyjnym oraz niezbędne licencje.



8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania Wykonawca dokona transferu 
wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane oprogramowanie.  

9. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie 
właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u 
Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym 
działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona 
niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-
programowego Zamawiającego również po usunięciu oprogramowania równoważnego. 

10. Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty 
kompatybilności oraz wsparcia producentów używanego i współpracującego z nim 
oprogramowania u Zamawiającego. 

11. Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania 
przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Niedopuszczalne 
jest zastosowanie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zakończenie 
jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Niedopuszczalne jest użycie 
oprogramowania równoważnego, dla którego producent oprogramowania współpracującego 
ogłosił zaprzestanie wsparcia w Jego nowszych wersjach. 

II.  W przypadku dostawy oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest: 
1.  Przeprowadzić Instruktaż dla 4 administratorów  Zamawiającego z zakresu instalacji, konfiguracji 

i zarządzania oprogramowaniem równoważnym, umożliwiającym pełne poznanie produktu 
równoważnego. Wykonawca w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia zawarcia Umowy przedstawi 
do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram Instruktażu. 

2. Przeprowadzić Instruktaż dla 8 operatorów Zamawiającego z zakresu użytkowania 
oprogramowania równoważnego, umożliwiającego pełne poznanie produktu równoważnego.

3. Wykonawca w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia zawarcia Umowy przedstawi do zatwierdzenia 
Zamawiającemu harmonogramy Instruktaży.  

4. Instruktaże będą realizowane w Dni Robocze w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie Zamawiającego 
lub w formie zdalnej o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące Instruktażu. 
Instruktaże będzie trwał minimum 2 Dni Robocze każdy (łącznie minimum 14 godzin zegarowych 
każdy). 

5. Zainstalować oprogramowanie równoważne w środowisku systemowo-programowym w terminie 
do 3 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy.  

6. Dostarczyć wszelkich dodatkowych licencji - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
oprogramowania równoważnego.  

III. Opis wymaganych minimalnych funkcjonalności w przypadku zaoferowania oprogramowania 
równoważnego w stosunku do oprogramowania RSA NetWitness for Logs 

1. Oprogramowanie musi umożliwiać przyjęcie i przetworzenie 50GB logów dziennie.
2. Oprogramowanie musi posiadać możliwość integracji z systemami klasy SIEM, SOAR, ITSM w tym 

Jira ServiceDesk, SIEM oraz FortiAnalyzer, CyberArk i innymi systemami zarządzania 
bezpieczeństwem.

3. Oprogramowanie musi definiować precyzyjne uprawnienia administratorów w zakresie 
monitorowanego obszaru systemu informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie. 



Tożsamość administratorów musi być weryfikowana poprzez lokalne konto oraz zewnętrzne 
systemy uwierzytelniania - co najmniej RADIUS, LDAP i Active Directory. Dostęp do konsoli musi 
odbywać się za pomocą protokołu HTTPS.

4. Oprogramowanie musi posiadać funkcję zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie 
w oparciu o role „Role Based Access Control” (RBAC)  oraz integrować się z LDAP/Active Directory, 
AzureAD. Zapewnić możliwość definiowania różnych uprawnień do systemu w zależności od 
wykonywanych czynności oraz ograniczać dostęp do przechowywanych w systemie danych w 
oparciu o filtry.

5. Oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznej rozbudowy o dodatkowe moduły 
zwiększające jego wydajność w przypadku niewydolności lub zbyt dużej ilości napływających 
zdarzeń w ramach zakupionych licencji.

6. W Oprogramowaniu muszą być dostępne raporty dotyczące wewnętrznego stanu systemu oraz 
raporty związane z incydentami/zdarzeniami bezpieczeństwa.

7. Oprogramowanie musi mieć zaimplementowany mechanizm polityki haseł w celu właściwej 
ochrony haseł użytkowników systemu monitorującego dla użytkowników lokalnych.

8. Oprogramowanie musi wspierać na platformie Microsoft Windows następujące przeglądarki 
internetowe w celu logowania do konsoli: 

a) Google Chrome aktualne na dzień składania oferty
b) Mozilla Firefox aktualne na dzień składania oferty

9. Oprogramowanie musi posiadać zestaw podstawowych reguł, alarmów, raportów dostarczonych 
przez producenta.

10. Oprogramowanie musi obsługiwać, co najmniej poniższe wskaźniki kompromitacji tzw IOC:
1) nazwa pliku;
2) suma kontrolna pliku;
3) URL;
4) adres hosta lub domena;
5) adres IP;
6) adres email;
7) nazwa procesu/usługi systemowej;
8) nazwa/typ zagrożenia.

11. Oprogramowanie musi umożliwiać rozbudowę funkcjonalności o nowe typy wskaźników.
12. Oprogramowanie nie może ograniczać liczby równocześnie zalogowanych użytkowników.
13. Oprogramowanie musi zapewniać log audytowy rejestrujący co najmniej następujące operacje 

administratorów – logowanie użytkowników, zmiany konfiguracji systemu (w tym co najmniej: 
zmiany haseł użytkowników, tworzenie/usuwanie/modyfikacja obiektów systemowych).

14. Oprogramowanie musi posiadać zaimplementowane mechanizmy automatycznej kontroli 
własnego stanu oraz alarmowania w przypadku wykrytych nieprawidłowości (ang. health check).

15. Rozwiązanie musi umożliwiać uwierzytelnianie i szyfrowanie połączenia między komponentami 
systemu.

16. Chwilowe przekroczenie (w ustalonym przez producenta okresie czasu) EPS/FPM nie może 
skutkować utratą zbieranych danych. Oprogramowanie musi informować o takim przekroczeniu 
w postaci alarmu i informacji w interfejsie użytkownika.



17. Oprogramowanie musi być skalowalny i umożliwiać (po zakupie dodatkowych licencji) obsługę 
większej ilość GB surowych danych/EPS/FPM.

18. Wymagania techniczne
19. Oprogramowanie musi pracować w architekturze wysokiej dostępności - HA.
20. W przypadku rozproszonej struktury zarządzanie całości systemu musi odbywać się z jednej 

konsoli.
21. Oprogramowanie musi mieć możliwość pracy w środowisku wirtualnym Vmware oraz HyperV.
22. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość implementacji w środowisku rozproszonym.
23. Wymagania w zakresie normalizacji danych 
24. Oprogramowanie musi umożliwiać wzbogacanie danych pochodzących z logów, o informacje 

zawarte w zewnętrznych repozytoriach: katalogi LDAP, dane geolokalizacyjne, DNS itp.
25. Oprogramowanie musi umożliwiać analizowanie logów wielolinijkowych.
26. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną normalizację logów zawierających w treści pary 

zmienna i wartość np. „timestamp=2020-01-02 00:00:01” musi tworzyć pole np.: „eventtime” o 
wartości „2020-01-02 00:00:01”.

27. Wymagania w zakresie pozyskiwania danych 
28. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia integracyjne do budowy kolektorów do podłączenia się 

do różnych innych nietypowych aplikacji i systemów bez ograniczeń licencyjnych, 
wolumetrycznych, czasowych.

29. Oprogramowanie musi zapewnić jak najmniejszą ingerencję w monitorowane systemy. Oznacza 
to możliwość zbierania logów bez konieczności instalacji dedykowanych agentów na źródłach 
danych urządzeń, poprzez wykorzystanie zaimplementowanych już w systemach mechanizmów 
bezagentowych.

30. Oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie danych z systemów z wykorzystaniem agentów w 
przypadku gdy dostęp bezagentowy nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
przesyłanych danych lub gdy istnieją inne przesłanki do wykorzystania agentów. Lista systemów 
opisana w wymaganiu 35.

31. Oprogramowanie musi dostarczać gotowe oprogramowanie agentów do zbierania danych i 
monitorowania systemów dla platform MS Windows oraz Unix i Linux. Konfiguracja agenta, po 
podłączeniu do serwera zarządzającego musi odbywać się centralnie. Dopuszcza się zastosowanie 
dwóch rozwiązań, które łącznie spełniają tę funkcjonalność.

32. Oprogramowanie musi zapewniać szyfrowanie danych w komunikacji pomiędzy agentem a 
serwerem systemu kolekcjonującym dane. Przykładowe szyfrowanie SSL wersja minimum 1.2

33. Oprogramowanie musi zapewniać buforowanie danych po stronie agenta w przypadku utraty lub 
niemożności przesłania danych między agentem a serwerem.

34. Pobieranie logów z innych systemów za pomocą wielu metod, nie mniej niż syslog UDP/TCP, trap 
SNMP, logi i informacje przechowywane w bazach danych Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL. 
Musi istnieć możliwość instalacji sterowników do innych typów baz danych w standardzie JDBC lub 
ODBC (alternatywnie), pliki tekstowe, Windows EventLog.

35. Oprogramowanie musi posiadać gotowe konektory dostarczone przez producenta systemu do 
podłączenia i zbierania informacji. Lista takich konektorów musi co najmniej obejmować pozycje 
przedstawione poniżej: 

• Apache HTTP Server 



• Bitdefender 
• Bluecoat 
• Cisco - Firewall, Switch, AccessPoint
• Cisco - urządzenia sieciowe 
• Cyberark 
• Cylance 
• DNS BIND 
• ESET Antivirus/Endpoint Security 
• F5 Loadbalancer 
• FireEye 
• FortiNet (FortiAnalyzer, FortiGate, FortiMail, FortiSandbox, 

FortiAuthenticator) 
• IBM DB2 
• Kaspersky 
• Linux/Unix - minimum Centos, RedHat, Suse 
• McAfee EPO
• MS Exchange 2010/2013/2016 
• Microsoft IIS 
• Microsoft Office 365 
• MobileIron 
• MS-SQL Server 20XX 
• MySQL
• PostgreSQL
• NginX 
• Open LDAP 
• OpenVPN 
• Oracle Database 
• PostFix 
• SAP 
• Sendmail 
• Trend Micro 
• VMware vCenter 
• Windows Server HyperV 
• Windows Server R2 HyperV 
• MS Windows Server 2008/2012/2016, MS Windows Desktop 7/8.x/10
• AzureAD

36. Przez zbieranie informacji rozumie się: 
a) pobranie logów i zapisanie w bazie systemie 
b) klasyfikację zdarzeń wg typów (np. zalogowanie użytkownika, nawiązanie połączenia, itp.).

37. Oprogramowanie musi posiadać możliwość potwierdzania poprawnego dostarczenia danych od 
agenta do elementów odpowiedzialnych za przechowywanie danych. 

38. Wymagania w zakresie przechowywania danych



39. Oprogramowanie musi mieć możliwość przechowywania zgromadzonych danych w postaci 
znormalizowanej dla wszystkich źródeł danych.

40. Oprogramowanie musi zawierać mechanizm retencji danych.
41. Wymagana jest obsługa co najmniej dwóch etapów życia danych: WARM i COLD. Z każdym etapem 

związane jest miejsce przechowywania danych. Migracja danych musi następować automatycznie 
po określonym czasie (wiek danych) lub osiągnięciu określonej objętości. Musi istnieć możliwość 
stworzenia różnych schematów retencji dla różnych typów danych. Dane COLD muszą być 
dostępne w ten sam sposób co dane WARM.

42. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie danych za okres minimum 2 lat. Zapewnienie 
przechowywania logów i danych historycznych umożliwi korelację zdarzeń z różnych źródeł w 
różnych okresach, a także zapewni dostęp do zdarzeń historycznych nawet po czasie wygaśnięcia 
umowy. Dane muszą być przechowywane w sposób zapewniający ochronę ich integralności.

43. Przechowywane dane muszą być zabezpieczone przed modyfikacją z wykorzystaniem metod 
kryptograficznych. Oprogramowanie musi umożliwiać znakowanie danych czasem.

44. Oprogramowanie musi mieć możliwość efektywnego przechowywania logów (np. przez 
kompresję).

45. Oprogramowanie musi utrzymywać repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w formie 
rzeczywistej (raw) oraz udostępniać użytkownikowi dane w formie znormalizowanej (z 
uwzględnieniem znaczenia poszczególnych zmiennych/pól logu). Dostęp do danych w formie 
rzeczywistej jak i znormalizowanej musi być możliwy w oparciu o te same narzędzia.

46. Oprogramowanie musi monitorować przypadki naruszenia bezpieczeństwa oraz posiadać 
mechanizmy śledzenia statusu rozwiązywania problemów.

47. Oprogramowanie musi analizować dane w czasie rzeczywistym. Dopuszczalne jest opóźnieniem 
do 15 minut przy granicznym obciążeniu do jednego tysiąca zdarzeń na sekundę (1k EPS). W 
przypadku przekroczenia 1k EPS czas  może rosnąć liniowo o maksymalnie 3 sekundy dla każdego 
kolejnego kEPS (kilo Event Per Second).

48. Oprogramowanie audytu i monitorowania zdarzeń musi pracować w czasie rzeczywistym i działać 
(kolekcjonować dane i korelować zdarzenia) nawet w przypadku krótkiej awarii lub czasowego 
wyłączenia bazy danych zbierającej te informacje.

49. Oprogramowanie musi posiadać konsolę, która na bazie zdefiniowanego filtru pozwala na 
śledzenie w czasie rzeczywistym wybranych zdarzeń.

50. Oprogramowanie musi mieć możliwości zarządzania powiadomieniami o incydentach w postaci e-
mail.

51. Oprogramowanie musi udostępniać możliwość tworzenia własnych reguł pasujących do analizy 
spływających do systemu informacji w oparciu o wyrażenia regularne przy pomocy wbudowanego 
narzędzia.

52. Oprogramowanie musi udostępniać narzędzia do analizy przepływów sieciowych NetFlows.
53. Oprogramowanie musi mieć możliwość centralnego wyszukiwania i analizy całości danych 

zgromadzonych przez wszystkie zainstalowane instancje serwerów systemu.
54. Oprogramowanie musi umożliwiać wyszukiwanie oraz przeglądanie danych bieżących oraz 

archiwalnych w lokalnym zbiorze danych gromadzonych przez system.



55. Oprogramowanie musi posiadać mechanizm wyszukiwania rozproszonego w sytuacji, gdy w 
środowisku zainstalowane są dwie lub więcej instancji systemu, a wynik wyszukiwania musi 
zawierać dane ze wskazanych przez operatora systemu.

56. Oprogramowanie musi zawierać mechanizm detekcji – automatyczne informowanie o 
zidentyfikowanych w zbiorze danych zgromadzonych wskutek agregacji i korelacji zdarzeniach, 
mogących świadczyć o występowaniu zdarzeń bezpieczeństwa. Alarmowanie to musi być 
realizowane poprzez wyświetlanie odpowiednich informacji na konsoli użytkownika systemu, 
poprzez wysyłanie powiadomień, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, API itp

57. Oprogramowanie musi posiadać możliwość korelacji zdarzeń na podstawie zdefiniowanych reguł, 
możliwość zaimplementowania gotowych oraz tworzonych ad-hoc wzorców korelacji dla zdarzeń 
bezpieczeństwa. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość korelowania zbieranych zdarzeń w 
oparciu o reguły powiązane z poszczególnymi zdarzeniami.

58. Oprogramowanie musi być skalowalny w obszarze detekcji zdarzeń co oznacza możliwość 
uruchomienia więcej niż jednego modułu odpowiedzialnego za obsługę reguł korelacyjnych.

59. Oprogramowanie musi posiadać wbudowane narzędzie do obsługi incydentów bezpieczeństwa 
obejmujące co najmniej: możliwość automatycznego tworzenia incydentów na podstawie reguł 
alarmowych; możliwość przypisania incydentu do osoby; możliwość zmiany statusu i priorytetu 
incydentu; możliwość tworzenia komentarzy; możliwość automatycznego i ręcznego 
modyfikowania reguł alarmowych i oznaczania alarmów jako fałszywe alarmy;

60. Oprogramowanie musi zawierać moduł, który w czasie rzeczywistym prezentować będzie dane 
odbiegające od statystycznego wzorca zachowania obserwowanego przez system monitorowania 
bezpieczeństwa teleinformatycznego źródła danych lub danego typu zdarzeń w całym 
monitorowanym środowisku – analiza behawioralna.

61. Oprogramowanie musi umożliwiać alarmowanie i raportowanie o anomaliach statystycznych dla 
dowolnych parametrów liczbowych zawartych w logach polegając na odchyleniach w stosunku do 
wartości przewidywanych (zarówno w górę, jak i w dół) z uwzględnieniem sezonowości (np. różnic 
wynikających z pory dnia, czy dnia tygodnia)  – analiza behawioralna.

62. Możliwość tworzenia raportów w oparciu o dane pochodzące z podłączonych źródeł danych (np. 
logów generowanych przez oprogramowanie i aplikacje, przepływów sieciowych, kontroli 
dostępu, itp.). Możliwość generowania raportów z podziałem na odpowiednio zdefiniowane 
okresy czasu oraz umożliwienie ich wyeksportowania do elektronicznego formatu pliku minimum: 
pdf, csv.

63. Oprogramowanie musi posiadać możliwość wprowadzania zmian w raportach domyślnie 
zainstalowanych w systemie (dostosowanie wzorca graficznego).

64. Oprogramowanie musi umożliwiać podejmowanie automatycznych akcji lub alarmowanie. 
Dostępne akcje muszą obejmować co najmniej: 

1) utworzenie incydentu w systemie;
2) wysłanie email;
3) uruchomienie skryptu.

65. Rozwiązanie musi zawierać API pozwalające na budowanie nowych akcji, w tym przekazanie 
wybranych pól zdarzenia, jako parametrów akcji.

66. Wyszukiwanie danych musi być możliwe z wykorzystaniem filtrów opartych o dane 
znormalizowane np. zapytanie o konkretny adres IP występujący jako adres źródłowy połączeń. 



Oprogramowanie musi również pozwalać na wyszukiwanie danych w oparciu o wyrażenia 
regularne zastosowane wobec całego logu jak również pojedynczych pól. 

67. Oprogramowanie musi umożliwiać korelację zdarzeń pochodzących z różnych systemów 
źródłowych na podstawie dowolnych pól i zmiennych logu lub dowolnych innych danych 
wzbogacających log, np. dane o tożsamości, dane o zasobach.

68. Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego reagowania na zdarzenie oraz 
powiadamiania administratorów. Musi istnieć możliwość wysłania wiadomości email oraz 
możliwość konfigurowania innych akcji w postaci skryptów, do których może być przekazywana 
dowolna liczba argumentów na podstawie treści alarmu.

69. Oprogramowanie musi pozwalać na definiowanie własnych i modyfikację reguł korelacyjnych, 
raportów, zapytań i dashboardów dostarczonych przez producenta.

70. Oprogramowanie w ramach dostarczonej licencji musi zapewniać możliwość instalacji 
nielimitowanej liczby instancji serwerów z oprogramowaniem zbierającym logi tzw. log collector. 

Dostarczona licencja dla oprogramowania nie może limitować wielkości przechowywanych danych oraz 
możliwości wyszukiwania informacji z zgromadzonych danych.



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Na: Rozszerzenie licencji systemu monitorowania incydentów bezpieczeństwa – RSA SIEM

1.  Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

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

NIP: .....................................................................................................................................*

REGON: ..............................................................................................................................*

2. Cena Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie …….....................zł brutto 
w tym podatek VAT, w tym:

Lp. Nazwa Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto
w zł

1.

licencja RSA Netwitness for Logs SA-
SIEM-S-T1 50GB/day + SA-SIEM-S-T1-E1 
lub równoważna (w przypadku 
równoważnej wskazać nazwę)

1

 

3. Oświadczamy, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w pkt. 2 uwzględnia wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia.

4. Oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodnie z § 1 Wzoru Umowy.

5. Płatność: zgodnie z § 5 Wzoru Umowy.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się związany określonymi w nim 
postanowieniami. 

8. Oświadczam, iż spełniam warunki określone w Zapytaniu ofertowym, w Opisie przedmiotu 
zamówienia oraz Wzorze umowy, które stanowią Załączniki nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego.



9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

10. Oświadczam, iż zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami określonymi 
w Zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postepowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:………………………………….,

Adres:………………………………………………….,

Telefon:………………………………………………,

Adres e-mail:…………………………………….

12. Załącznikami do niniejszego Formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………….

…………………………………………..............
(podpis Wykonawcy lub  osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania)

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projekt UMOWY
Nr CeZ/………/2022

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 
Warszawa, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej „Zamawiającym” lub 
„Stroną”, reprezentowanym przez:
………………………….. – _____________________
a



……………………………………….. 
 reprezentowaną przez ……………………………………………………….

zwanymi dalej łącznie „Stronami” Umowy.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WRZ.270…...2022 zawarto 
umowę zwaną dalej „Umową” o poniższej treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy i termin realizacji

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa licencji do oprogramowania RSA Netwitness for Logs lub 
oprogramowania równoważnego (zwanej dalej „Oprogramowaniem”) w celu rozszerzenia licencji ilości 
dziennej obsługi logów systemu SIEM, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z gwarancją w zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz 
w załącznikach do Umowy. 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w OPZ oraz Ofercie 
Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Oprogramowania, udzielenia licencji i udzielenia 
gwarancji w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, 

4. Za dzień roboczy w niniejszej Umowie uznaje się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

§ 2.
Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu Umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 
pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami finansowymi do realizacji Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie objęte przedmiotem Umowy nie jest obciążone prawem 
obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec nich postępowanie 
egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem 
zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących 
ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy. 



3. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie:
1) spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone 

w obowiązującym w Polsce prawie; 
2) jest kompletne i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość 

jego prawidłowego użytkowania; 
3) zostało dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) jest zgodne ze stosowanymi normami technicznymi; 
5) posiada gwarancje producenta na okres wskazany w § 6. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Oprogramowanie jest zgodne z załączoną dokumentacją oraz 
spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji/sublicencji na użytkowanie 
Oprogramowania lub posiada prawo do jego sprzedaży i Umowa nie narusza prawem chronionych dóbr 
osobistych, jak i majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności: 
praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych, itp. oraz, że przejmuje wyłączną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem programowania.

6. Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że Oprogramowanie będzie posiadać oryginalną i oficjalną 
gwarancję jakości producenta, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać poprzez przedstawienie 
dokumentów, o których mowa w § 6. Gwarancja producenta powinna być udzielona na standardowych 
warunkach, w ramach których producent jej udziela innym podmiotom w zakresie danego rodzaju 
licencji, na okres do dnia 22 lutego 2023 roku od dnia podpisania Protokołu Odbioru i upoważniać 
Zamawiającego do realizacji uprawnień z niej wynikających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
bez pośrednictwa Wykonawcy.

7. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę zapewnień dostępnymi na 
rynku metodami, w tym poprzez bezpośredni kontakt z producentem lub autoryzowanym 
dystrybutorem konkretnego dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania.

§ 3.
Warunki realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia dostępu dla Zamawiającego pod wskazanym adresem internetowym 

…………………………… w celu pobrania Oprogramowania drogą elektroniczną (dostawa drogą 
elektroniczną).

2) udzielenia gwarancji Wykonawcy dla Oprogramowania zgodnie z pkt 3 OPZ. 
2. W przypadku, gdy dla prawidłowej eksploatacji Oprogramowania lub dla korzystania z gwarancji 

wymagana jest rejestracja Oprogramowania u producenta lub dystrybutora, bądź też dopełnienie 
jakichkolwiek innych formalności związanych z uruchomieniem lub rozpoczęciem eksploatacji 
Oprogramowania, dopełnienie wszelkich takich formalności, w tym dokonanie zgłoszeń lub rejestracji, 
obciąża w całości Wykonawcę. 

3. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego w Protokole Odbioru, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Przez odbiór Strony uznają, sprawdzenie:
1) czy odbierane Oprogramowanie spełnia wymagania Umowy oraz OPZ i ma odpowiednią jakość;
2) czy udzielono prawa do korzystania z Oprogramowania i gwarancji;
3) czy Wykonawca załączył kompletną dokumentację.



5. W ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy Zamawiający dokona odbioru. W 
przypadku zastrzeżeń do przedmiotu Umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru i przedstawi 
zastrzeżenia Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń 
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, w ramach którego Wykonawca przedstawi przedmiot 
Umowy do ponownego odbioru. Procedura odbioru przedmiotu Umowy, o której mowa w niniejszym 
ustępie będzie powtarzana do momentu uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich zastrzeżeń 
Zamawiającego. Terminem należytego dostarczenia przedmiotu Umowy będzie termin przedłożenia do 
odbioru w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i dokonania odbioru, a w przypadku zastrzeżeń – 
termin przedłożenia do odbioru przedmiotu Umowy z uwzględnieniem zastrzeżeń i dokonania przez 
Zamawiającego odbioru (w iteracji w której Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń).

6. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może zgłosić zastrzeżenia 
do przedmiotu Umowy w całości albo w części, w przypadku niezgodności z Umową, w szczególności w 
przypadku, gdy: 
1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony; 
2) Oprogramowanie jest niekompletne lub nie wykazuje wymaganych Umową, w tym OPZ, cech lub 

właściwości, 
3) Oprogramowanie nie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym OPZ
4) Nie udzielono prawa do korzystania z Oprogramowania lub gwarancji. 

7. Wykonawca będzie dostarczał Oprogramowanie na własny koszt.
8. Wykonawca dostarczy wraz z Oprogramowaniem wszelkie certyfikaty autentyczności, klucze licencyjne 

oraz inne dokumenty i zabezpieczenia niezbędne do korzystania z Oprogramowania oraz 
potwierdzające prawo do legalnego korzystania z przedmiotowego Oprogramowania, a także 
dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta.

§ 4.
Komunikacja i doręczenia

1. O ile w Umowie lub w przepisach prawa nie wskazano inaczej, składanie jakichkolwiek oświadczeń woli 
następuje w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailem. 

2. Oświadczenia związane z realizacją Umowy uważa się za złożone z chwilą skutecznego ich doręczenia:
1) Zamawiającemu na adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, nr tel. ……., e-

mail: ……@cez.gov.pl;
2) Wykonawcy na adres pocztowy: ………, nr tel. ……., e-mail: ….@.................. 

3. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy oraz 
odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywania czynności związanych 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, i podpisania protokołów przewidzianych Umową: 
1) po stronie Zamawiającego:

a)    tel. e-mail: cez.gov.pl; 
lub 

b) ………. tel. ………., e-mail: …….@cez.gov.pl;
2) po stronie Wykonawcy:

a) ………. tel. ………., e-mail: …….; 
lub 

b) ………. tel. ………., e-mail: …….. 



4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 3 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 
Stronę. 

5. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2 oraz zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje 
konieczności zmiany Umowy. W przypadku takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują pisemnie o 
nowej osobie, upoważnionej do współpracy i koordynacji wykonania Umowy.

§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie Umowy z tytułu zamówienia, o którym mowa w §1 , Strony 
ustalają na kwotę ……………… brutto zł (słownie złotych: ……….), w tym należny podatek VAT, 

2. Wynagrodzenie jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, w tym dostarczenie Oprogramowania, koszty udzielenia licencji oraz świadczenia usługi 
gwarancji. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji.

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 
dni od daty doręczenia faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa, do siedziby 
Zamawiającego na adres wskazany w § 4 ust. 2 pkt 1, w postaci elektronicznej lub papierowej lub w 
sposób wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany 
na fakturze.

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego odpowiedni Protokół Odbioru 
wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy. 
6. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane 

z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z 
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest 
obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za 
pośrednictwem platformy.

7. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie jest płatne w mechanizmie podzielonej płatności, 
Zamawiający dokona płatności w ramach tego mechanizmu. 

8. W przypadku, kiedy przepisy prawa tego wymagają w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca 
oświadcza, że wskazany przez niego rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami 
prawa bank prowadzi rachunek VAT oraz że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa, Zamawiający 
dokona płatności jedynie na rachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym.

§ 6.
Warunki gwarancji

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie posiada właściwości spełniające wymagania 
i parametry określone w Umowie, w tym OPZ, oraz, że w ramach Wynagrodzenia udziela 
Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w Umowie, w tym OPZ lub zapewni udzielenie 
takiej gwarancji przez producenta Oprogramowania lub partnera producenta.

2. Oprogramowanie objęte jest są gwarancją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres do dnia 
22 lutego 2023 roku.



3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji Oprogramowania, w 
szczególności dostarczania nowych wersji Oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych, 
wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, nowych sygnatur bez dodatkowych opłat 
licencyjnych.

4. W ramach gwarancji w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności poprzez zapewnienie 
elektronicznego dostępu do informacji w języku polskim lub angielskim na temat posiadanego 
Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym 
programy korygujące) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek 
programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

5. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny dla gwarancji 
Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

§ 7.
Licencje

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca, z chwilą podpisania protokołu 
odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe przedmiotu Umowy zapewnia Zamawiającemu 
korzystanie z licencji w okresie do dnia 22 lutego 2023 roku, w zakresie nieograniczonym terytorialnie 
lub odpowiednio zapewnia udzielenie przez podmioty uprawnione licencji na okres do dnia 22 lutego 
2023 roku, w zakresie nieograniczonym terytorialnie, na dostarczone w ramach Umowy 
Oprogramowanie, w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem, przynajmniej na następujących polach eksploatacji: 
1) wprowadzenie i zapisywanie do pamięci komputera;
2) odtwarzanie;
3) przechowywanie;
4) wyświetlanie;
5) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania udzielonych licencji;
6) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności;
7) korzystanie i modyfikowanie z danych wykorzystywanych przez Oprogramowanie;
8) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania Oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie,

9) wykorzystanie Oprogramowania w zakresie umożliwiającym pracę zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w tym do poprawiania błędów. 

2. W przypadku, gdy dokumenty licencji są w języku innym niż język polski, Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia określonego Umową, zapewni profesjonalne tłumaczenie tych dokumentów na język 
polski, chyba że uzyska zgodę Zamawiającego na przekazanie dokumentów w języku angielskim. 
Obydwie wersje językowe dokumentów licencyjnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
jednocześnie.

3. Wykonawca oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób 
trzecich w związku z realizacją dostawy i udzieleniem licencji na Oprogramowanie. W przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego 
z Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków 
prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. 



W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej 
możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, 
jakie Zamawiający może ponieść lub, jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku 
z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, 
jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z Oprogramowania. Wykonawca 
zobowiązany jest także do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, w tym pomocy prawnej.

4. Warunki udzielonych licencji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż te określone 
w niniejszym paragrafie.

§ 8.
Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,3% Wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, który będzie liczony od 
terminu realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 3, do terminu zgłoszenia przez 
Wykonawcę do odbioru przedmiotu Umowy, który zostanie odebrany przez Zamawiającego;

2) wypowiedzenia licencji przez Wykonawcę lub podmiot udzielający licencji na Oprogramowanie z 
przyczyn innych niż korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania niezgodnie z warunkami 
Umowy – w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek 
wypowiedzenia licencji; 

3) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności, o którym mowa w § 12 lub ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w § 11 – w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 
każdy przypadek naruszenia;

4) odstąpienie od całości Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku 
odstąpienia od całości Umowy lub 20% wynagrodzenia brutto należnego za część od której 
następuje odstąpienie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, 
jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 20% Wynagrodzenia.
4. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu z wyłączeniem kary, o której mowa w ust. 1 pkt 4).
5. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach 

tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, 
w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez 
Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, 
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania 
pisemnego potwierdzenia. 

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, z późn. zm.).



§ 9.
Odstąpienie od Umowy

1. Bez uszczerbku dla przewidzianych prawem przesłanek odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w 
przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu 
dodatkowy termin, nie krótszy niż 8 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez 
wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku:

1) gdy dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
będzie wskazywać, że nie jest możliwe wykonanie przez niego należycie przedmiotu Umowy w 
terminie końcowym jej realizacji; 

2) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, wynoszącej co najmniej 21 dni roboczych w 
stosunku do terminu końcowego;

3) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości Wynagrodzenia;
4) co najmniej dwukrotnej odmowy odbioru przedmiotu Umowy 
5) ujawnienia się wad prawnych w przekazanym Zamawiającemu Oprogramowaniu, 

uniemożliwiających bezpieczne korzystanie przez Zamawiającego z tego Oprogramowania;
6) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powodująca, że dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 
koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków 
w budżecie Zamawiającego;

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia 
informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających prawo odstąpienia jednakże nie później niż 
w terminie 60 dni liczonych od terminu upływu gwarancji. 

4. W przypadku odstąpienia od części Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 
wykonaną i odebraną przez Zamawiającego część Umowy.

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 
§ 10.

Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, 

z uwzględnieniem poniższych postanowień. 
2. Zgodnie z Ofertą, Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących 

podwykonawców3: 
1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]  - w zakresie 

…………………….
2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] - w zakresie 

……………………
3) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]  - w zakresie 

………………………

3 Należy wypełnić, jeśli dotyczy.



3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego co najmniej w formie wiadomości 
e-mail, przesłanej na adres wskazany w § 4 ust. 2 pkt 1, o każdej zmianie danych dotyczących 
wskazanych powyżej podwykonawców. Zmiana danych Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

4. Informacja o zmianie danych dotyczących wskazanych powyżej podwykonawców powinna zostać 
przekazana Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym dane te uległy zmianie.  

5. Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wynikających z Specyfikacji Warunków Zamówienia w razie 
zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowym podwykonawcom, tj. 
niewymienionym w ust. 2, Wykonawca jest:
1) zobowiązany wystąpić z wnioskiem o akceptację do Zamawiającego, w którym wskaże dane 

potencjalnego nowego Podwykonawcy oraz zakres prac mający zostać mu powierzony;
2) uprawniony do powierzenia wykonania tej części przedmiotu Umowy nowemu podwykonawcy 

dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest nabyć od podwykonawców autorskie prawa majątkowe i licencje, 

a następnie przekazać je Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia, jeżeli takie prawa autorskie i 
licencje miałyby być niezbędne do realizacji  przedmiotu Umowy.

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działanie podwykonawców (zarówno w ramach realizacji Umowy, jak i przy okazji jej realizacji) jak za 
własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających 
z Umowy lub przepisów prawa. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

8. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania 
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą 
do zakresu prac danego Podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz 
przestrzegania przez Podwykonawcę.

9. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku 
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, tj……………….4, zobowiązany jest do wykazania 
Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy 
współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu 
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawca, stanowi zwłokę Wykonawcy.

10. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w 
toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, tj……………….5, zobowiązany jest do wykazania 
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do 
odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu 
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie uważają za podwykonawców, ale za 
członków personelu Wykonawcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stale 
świadczące usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 11.
Dane osobowe

1. Zamawiający jako administrator danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

4 Należy wypełnić, jeśli dotyczy
5 Należy wypełnić, jeśli dotyczy



związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie” 
„RODO” )  informuje, że dane osobowe Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy będą przetwarzane w 
celach realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Dane będą udostępniane podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 RODO 
wobec personelu Wykonawcy zgodnie z informacjami wskazanymi ust. 1 oraz 3 -10 oraz odebrania od 
personelu Wykonawcy, którego dane będą przetwarzane oświadczeń o zapoznaniu się z informacją. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego: e-mail - iod@cez.gov.pl
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WRZ.270………….2021. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych liczonych od dnia 

1 stycznia roku następnego od daty zakończenia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

8. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych występujących w 
imieniu Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;

10.Osoby fizyczne występujące w imieniu Wykonawcy oraz personel Wykonawcy mają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych;
3) 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  
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ww. osoba fizyczna  

uzna, że przetwarzanie jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

11. Osobie fizycznej występującej w imieniu Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia Danych Osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących ww. osoby fizycznej  jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO.

12. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo 
uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest 
Zamawiający, lub do danych osobowych, których administratorem jest inny podmiot, ale Zamawiający 
jest uprawniony do ich przetwarzania na odrębnych podstawach, Strony zawrą umowę o powierzenie 



przetwarzania danych osobowych lub, zgodnie z wyborem Zamawiającego, Zamawiający może 
upoważnić osoby wykonujące Umowę do ich przetwarzania.

§ 12.
Obowiązek poufności

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 
wszelkich danych i informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, bez względu na 
sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie;
5) które muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji publicznej lub gdy 
jest to konieczne dla ochrony interesów Wykonawcy przed roszczeniami związanymi z realizacją 
Umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o 
przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem 

oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 
Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w 
zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób 
obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez 
osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania 
ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub 
w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać 
okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz 
podjęte działania ochronne.

7. Wykonawca po zakończeniu w jakikolwiek sposób Umowy, w tym poprzez wygaśnięcie, rozwiązanie, 
wypowiedzenie lub odstąpienie, zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty i materiały, 
usunie informacje mające charakter Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz 
przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie realizacji tych działań – niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy -  chyba że istnieją uzasadnione 
powody po stronie Wykonawcy, które dopuszczają zatrzymanie przez niego Informacji Poufnych, w 



szczególności na potrzeby wykazania przez Wykonawcę, że Umowa została należycie wykonana lub na 
potrzeby obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy.

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w 
Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 13.
Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w przypadkach, 
gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wyłącznie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
2) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do asortymentu oprogramowania, w szczególności w 

przypadku braku jego dostępności na rynku europejskim lub wycofania go z produkcji z tym, że cena 
wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry nie mogą być gorsze niż wskazane 
w Ofercie;

3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna 
w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili składania ofert, z tym, że cena wskazana 
w ofercie nie może ulec podwyższeniu;

5) wystąpi uzasadniona potrzeba modyfikacji terminu realizacji Umowy, spowodowana 
okolicznościami niezależnymi od Stron, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania 
lub których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty, których skutki były 
niemożliwe do przewidzenia przez Stron (wystąpienie siły wyższej);

6) powstała po zawarciu Umowy sytuacja braku lub ograniczenia środków Zamawiającego na 
sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami; 
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu 
zakresu przedmiotowego Umowy, prowadzącego do proporcjonalnego ograniczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

7) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy Wykonawca rozszerzy przedmiot 
Umowy bez zwiększenia wynagrodzenia lub obniży wynagrodzenie bez zmniejszenia przedmiotu 
Umowy;

8) wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 
informatycznej Zamawiającego, pod warunkiem, że są one konieczne ze względu na dostosowanie 
zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy do nowych warunków;  

9) zaistnieje po stronie Zamawiającego potrzeba dostosowania przedmiotu Umowy lub terminów jej 
realizacji do innych przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez 
Zamawiającego, lub zleconych Zamawiającemu przez inne instytucje w systemie ochrony zdrowia, 
pod warunkiem, że jest to uzasadnione ze względu na interes Zamawiającego lub interes publiczny;  

10) wystąpiły inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 
a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem.



§ 14.
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 
polskie.

3. Wykonawca nie może dokonać cesji, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten 
nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych 
stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub 
więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, 
która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz 
zaistniałym okolicznościom.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a załącznikami, pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy.

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy, jeżeli została zawarta w formie pisemnej. W przypadku zawarcia umowy w formie 
elektronicznej, opatrzono ją kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

8. Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru;

Zamawiający

 

Wykonawca

……………………………………….

(-) 

……………………………………….
(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do Umowy nr CeZ/……./2022

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

sporządzony w dniu … 2022 r.6, w Warszawie pomiędzy:

Centrum e- Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stanisława Dubois 5A, 

reprezentowane przez ………………………………………………………..
(imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego)

a Wykonawcą: (wypełnia Wykonawca)
reprezentowane przez ………………………………………………………..

(imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy)

Termin zgłoszenia do odbioru:

W ramach Umowy dostarczono:

Lp. Nazwa oprogramowania  
Numer 
seryjny

Ilość (szt.)

1.

Licencja na Oprogramowanie zgodnie z Umową na okres ______________
Uwagi: wymienić* lub brak uwag* …

…………………………………………. 

Wnioskuję/nie wnioskuję7 o rozliczenie finansowe.

Przedstawiciel  Zamawiającego

…………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis)

Przedstawiciel  Wykonawcy

……………………………………………

(imię i nazwisko, podpis)

6 Wypełnia Zamawiający
7 Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania 
ofertowego pn. : „Rozszerzenie licencji systemu monitorowania incydentów bezpieczeństwa – RSA 
SIEM”. znak sprawy WRZ.270.132.2022, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia, oświadczam co 
następuje:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)٭.

      ……………………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub osoby reprezentującej Wykonawcę)

 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ٭
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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