ZATWIERDZAM
Piotr Zerhau – Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów
penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju

Nr postępowania 30/18/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów :
Olga Bieleń
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”
lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.4. Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nw. usług:
3.1.1. audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne systemów IT,
3.1.2. audyt kodu źródłowego,
3.1.3. audyty bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne infrastruktury
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, i stanowi jej
integralną część.
3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw
własności intelektualnej do wszystkich opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku
realizacji przedmiotu zamówienia.
3.4. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
72254100-1 - Usługi w zakresie testowania systemu

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy od daty podpisania umowy.
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i niniejszej SIWZ.
5.2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3
ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy winni wykazać, że:
5.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych

wykonuje

należycie

co najmniej dwie usługi, gdzie w ramach każdej z nich wykonano co najmniej
40 roboczodni testów penetracyjnych typu black-box systemów informatycznych
zawierających komponenty udostępniane publicznie w sieci Internet, z czego,
co najmniej jedna usługa dotyczyła badania systemu, który był średniej wielkości
(dla min. 200 użytkowników).
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Uwaga:
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych
w celu uzyskania minimalnej liczby roboczodni lub użytkowników;

kontraktów

 W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres usług będzie
stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług
wyodrębnić usługi, o których mowa w powyższym warunku;
 W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, ww. wymagania odnośnie:
zakresu, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres,
wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
 W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie
niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote
polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień
zamieszczenia Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli

w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP nie będzie opublikowany średni
kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w BZP.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 7.1.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ,
dokument, którym mowa w pkt. 7.3.2. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument określony
w pkt 7.1.3.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ musi spełniać jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
5.2.2. dysponuje co najmniej trzema ekspertami z których każdy:
5.2.2.1. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu testów
bezpieczeństwa systemów informatycznych i aplikacji webowych,
5.2.2.2. brał udział w co najmniej trzech usługach polegających na wykonaniu
testów bezpieczeństwa systemów informatycznych średniej wielkości (dla
min. 200 użytkowników), zawierających komponenty udostępniane
publicznie w sieci Internet,
Uwaga:
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów
w celu uzyskania minimalnej liczby użytkowników.
oraz
5.2.2.3. co najmniej jeden ekspert posiada certyfikat CISA - Certified Information
Systems Auditor lub równoważny,
5.2.2.4. co najmniej jeden ekspert posiada certyfikat CISSP - Certified
Information Systems Security Professional lub równoważny,
5.2.2.5. co najmniej jeden ekspert posiada certyfikat CEH (Certfied Ethical
Hacker) lub CPTE (Certified Penetration Testing Engineer).
5.2.2.6. co najmniej jeden ekspert posiada certyfikat Audytora Wiodącego
lub Wewnętrznego ISO 27001 lub równoważny,

5.2.2.7. co najmniej jeden ekspert posiada certyfikat Audytora Wiodącego
lub Wewnętrznego ISO 20000 lub równoważny.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 7.1.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ
dokument, o którym mowa w pkt. 7.3.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument określony
w pkt 7.1.3.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunek określony w pkt 5.2.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.4.1. którzy nie wykazali spełniania warunków określonych w pkt 5.2. niniejszej SIWZ,
5.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,
5.4.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 5.2.1. i 5.2.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
5.6.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6
powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający

żąda,

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 zdolność techniczną lub zawodową, o których mowa w pkt 5.6
powyżej.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania
o udzielenie zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PZP.
Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt 5.2.1. i 5.2.2. SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące
dokumenty:
7.1.1.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu;

7.1.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.1.3.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych, Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. W tym celu Wykonawca winien przedłożyć:
7.1.3.1. zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.1.3.2. inne dokumenty (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym
mowa w 7.1.3. SIWZ), określające w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposób

wykorzystania

zasobów

innego

podmiotu,

przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego.

Ww. dokumenty wymagane są w celu oceny, czy Wykonawca polegający
na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty określone w pkt 7.1.3.2. SIWZ
nie są wymagane, o ile dokument określony w pkt 7.1.3.1. SIWZ będzie
potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, oraz że stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa
w pkt 7.1.3.2. a)-c) SIWZ.
7.2. 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 w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ informacje dotyczące tych podmiotów.
7.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.3.1.

Odpisu 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 do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

7.3.2.

Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu usług, ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie

uzyskać

tych

dokumentów

–

oświadczenie

Wykonawcy.

Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
załącznik nr 5 do SIWZ.
7.3.3.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik nr 6
do SIWZ.

Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.3.1
powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.3.1. powyżej,
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
7.4. 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 przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy załącznik nr 4
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 powyżej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub

miejsce

zamieszkania,

potwierdzające,

że

nie

otwarto

jego

likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7.5.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 7.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być
wystawione w terminie wskazanym w pkt 7.5.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3.1 – 7.3.3. powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 7.3.1 – 7.3.3. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
7.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,

uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

że

nie

podlegają

wykluczeniu,

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.10. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ muszą spełniać
wymogi określone w uPzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126)
zwanego dalej rozporządzeniem.
7.11. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca
winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści
pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,
radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo
pełnomocnika do

reprezentowania

Wykonawcy w

postępowaniu

o udzielenie

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty

elektronicznej:

przetargi@ncbr.gov.pl.

W

przypadku

przekazywania

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie
z pkt 11.7 SIWZ skanów pism.
8.2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1 powyżej
obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania
przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty
elektronicznej.
8.4. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się
do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu,

o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.5. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
(art. 85 ust. 2 ustawy PZP).

10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
11.2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym
podpisem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę
stanowi

wypełniony

i

podpisany

Formularz

oferty

sporządzony

zgodnie

z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
11.3. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
11.3.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.1.3. powyżej –jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
11.3. Formularz oferty, oświadczenie wskazane w pkt 7.1.1., oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 7.4.
SIWZ, a także wykaz usług i wykaz osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4.W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do SIWZ Formularza oferty
(załącznik nr 2 do SIWZ), zobowiązany jest on złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty
odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych
druków (załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług
oraz wykazu osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11.6. Formularz oferty, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, zobowiązania
podmiotu, o których mowa w pkt 7.1.3. SIWZ oraz oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.4., wykaz
usług oraz wykaz osób muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu
pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 7.11. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród
wymienionych w pkt 7 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ
11.7. Formularz oferty, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, wykaz usług, wykaz
osób, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w pkt 7.4. SIWZ muszą być podpisane przez osobę(-y)
upoważnioną(-e)

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców

występujących

wspólnie (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze
lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź
posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.11.SIWZ.
Inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie
i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawcy składane są
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.11. SIWZ.
11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.11. SIWZ. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów,
o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, podwykonawców, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów albo podwykonawcy są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty albo
podwykonawcę. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą
formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej
stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz
podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. Powyższe nie odnosi się
do poświadczeń notarialnych.

11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.7 SIWZ, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy

przedstawienia

tłumaczenia

na

język

polski

wskazanych

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11.10.Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie,
o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie innym uczestnikom postępowania.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
1.

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub posiada wartość gospodarczą,

2.

nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi
lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,

3.

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.12.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp,
11.12.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.12.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.13. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu składania ofert.

Koperta

powinna

być

oznaczona

nazwą

i

adresem

Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na
świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i
infrastruktury informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr postępowania
30/18/PN” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.07.2018r. godz. 13:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem
firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej)
winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty
do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 30 lipca 2018r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych
w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
13.3. Otwarcie

ofert

nastąpi

w

dniu,

w

którym

upływa

termin

ich

składania

tj. 30 lipca 2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w sali nr 237, na 2 piętrze.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 12 powyżej, oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy/
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.4.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w pkt 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
14.8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty,
warunki i obowiązki umowne określone w istotnych postanowieniach umowy
(załącznik nr 7 do SIWZ).
15.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
15.3. Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
15.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15.6. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie

z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest
zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE

ROZLICZENIA

MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM

A WYKONAWCĄ
16.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich waga:

17.2.

Kryterium

Waga

Cena

100 %

W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 100 pkt. Najwyższą liczbę
punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według
poniższego wzoru:
najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

liczba punktów ocenianej oferty = ----------------------------------------------------------- x 100
cena brutto ocenianej oferty
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

17.5.1.

jest niezgodna z ustawą;

17.5.2.

jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
ustawy PZP;

17.5.3.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

17.5.4.

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

17.5.5.

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

17.5.6.

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

17.5.7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia
nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP;

17.5.8.

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp,
na przedłużenie terminu związania ofertą;

17.5.9.

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy;

17.5.10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych
przez Zamawiającego;
17.5.11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
17.5.12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone dwie
lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowali w złożonych ofertach.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie;

18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
19.

INFORMACJA

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O

ZAMÓWIENIE

PUBLICZNE

ORAZ

INFORMACJE

ZAWARTE

W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z niepodlegającym wykluczeniu Wykonawcą, który
przedłoży najkorzystniejszą ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami
przyjętymi w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
19.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
19.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
19.3.7. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy i poinformuje o nim wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub droga mailową. Termin podpisania umowy nie będzie
krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.4. SIWZ może
nastąpić w przypadku, gdy:
19.5.1.

zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);

19.5.2.

upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze
(art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP).

19.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów
w sprawach realizacji umowy.
19.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie

zamówienia,

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

żądania,

przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy PZP.
19.10. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji
wymaganej od Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz liczbę egzemplarzy,
w jakich ma być sporządzona Umowa.

20.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
21.

ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne postanowienia umowy, w tym zmiany treści umowy stanowią załącznik nr 7
SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
w istotnych postanowieniach umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej 144 000 euro.
22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
23. INNE INFORMACJE
23.1. Nie przewiduje się:
23.1.1. zawarcia umowy ramowej;
23.1.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
23.1. 3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
23.4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
23.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
23.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

23.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia
23.8. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. OCHRONA 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;



inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest
pan Andrzej Hofman kontakt: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;



Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury
informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 30/18/PN prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;



Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;



obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących
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;



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



posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych 1;
− 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 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Państwu:
− 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 Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz oferty i formularz cenowy

3.

Załącznik 3 – Oświadczenie

4.

Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

1

5.
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Załącznik 7 – Wzór umowy

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 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

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

1.

W ramach Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług
polegających na wykonywaniu:

a. audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów IT,
b. audytów kodu źródłowego,
c. audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych infrastruktury,
2.
Przedmiot Umowy obejmuje dwa tryby zamówień: audyt pełny i audyty ad hoc
a. Raz w roku kalendarzowym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnego audytu
aplikacji i infrastruktury, co oznacza usługi wymienione w pkt 1 a) i 1) b powyżej
w zakresie całej infrastruktury i wszystkich systemów Zamawiającego określonych
poniżej w tabeli Wykaz systemów Zamawiającego
b. Ilość zamówień na w trybie ad hoc audytów wybranych systemów lub aplikacji, lub ich
części oraz bezpieczeństwa elementów infrastruktury, nie przekroczy w czasie trwania
Umowy ilości 14 zamówień, przy czym rocznie będzie to maksymalnie 7.
3.
Testy bezpieczeństwa i audyty kodu obejmować będą co najmniej następujące
elementy:
Lp.

1

2

Nazwa usługi
Audyt kodu aplikacji webowej

Test penetracyjny aplikacji













3

Test penetracyjny sieci lokalnej







Zakres
Określenie powierzchni ataku
Określenie obszarów podwyższonego ryzyka
Określenie zgodności ze standardami organizacji
Identyfikacja klas podatności
Weryfikacja wdrożonych zaleceń
Testy penetracyjne serwera WWW
Testy penetracyjne serwera aplikacyjnego
Testy penetracyjne aplikacji (komponenty
dostępne publicznie)
Testy penetracyjne aplikacji po
uwierzytelnieniu)
Testy penetracyjne interfejsów bazy danych
Testy penetracyjne bazy danych z poziomu
użytkownika
Testy penetracyjne punktu styku z Internetem
Kontrolowana próba obejścia zabezpieczeń
Testy uwierzytelniania sieciowego
Testy szczelności VLANów i poufności
przesyłanych informacji
Testy penetracyjne systemów operacyjnych

4.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy zostaną wykonane następujące badania
bezpieczeństwa, zgodnie z poniższym opisem

a. Ocena podatności - identyfikacja podatności występujących w systemach
informatycznych, przy pomocy automatycznych narzędzi testujących. W przypadku
tego typu badania nie występuje próba wykorzystania wykrytych podatności, w celu
uzyskania dostępu do testowanych systemów.
b. Test penetracyjny - określenie faktycznego stanu bezpieczeństwa polegające
na symulacji prób złamania lub ominięcia zabezpieczeń. W trakcie testów stosowane są
metody i narzędzia, którymi zwykle posługują się potencjalni napastnicy.
Zidentyfikowane podatności są wykorzystywane do przejęcia kontroli nad testowanymi
systemami oraz do dalszych prób eskalacji ataku. Umożliwia to określenie potencjalnej
skali naruszenia bezpieczeństwa, która wystąpi, jeśli te podatności zostaną
wykorzystane przez hackerów.
c. Testy realizowane jako testy penetracyjne funkcjonalności dostępnych z zewnątrz oraz
jako ocena podatności infrastruktury w obszarze funkcji dostępnych z sieci
wewnętrznej.
5.
Badania obejmą co najmniej podatności co najmniej na podatności wymienione
w OWASP Top 10 Most Critical Web Application Security Risks
6.

W ramach testów zostaną wykorzystane dwa rodzaje testów penetracyjnych: black box
(z minimalną wiedzą o audytowanej aplikacji) oraz crystal box (z pełną wiedzą i kontem
użytkownika w audytowanej aplikacji).

7.

Testom bezpieczeństwa i audytom podlegać będą systemy informatyczne i aplikacje
użytkowane przez Zamawiającego, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne,
funkcjonujące w określonym środowisku Zamawiającego.

8.

Testom bezpieczeństwa podlegać będą systemy w przeważającej większości oparte
o technologie: PHP, JSP/Java, Ruby on Rails, Python, Perl, ASP/ASP.NET.

9.

Testy aplikacji w większości będą przeprowadzane na instancjach przeznaczonych
do testowania (nieprodukcyjnych).

10.

Testy mogą wymagać obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

11.

W przypadku środowisk utrzymywanych w centrach danych partnerów zewnętrznych,
Zamawiający każdorazowo zapewni zgodę operatora centrum danych na wykonanie
testów.

Wykaz systemów Zamawiającego
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rodzaj audytu
Testy penetracyjne i
ocena podatności
oraz Audyt kodu
aplikacji
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Ocena podatności
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Raport z testów
Retesty zakończone
Raportem z retestów

Obszar
Lokalny System Informatyczny – aplikacja do naboru i
obsługi wniosków o dofinansowanie
aplikacja „System do rejestrowania umów i przychodów z
projektów”
aplikacja ”Portal rejestracyjny dla ekspertów”
witryna www
aplikacja ”Portal ankiet”
aplikacja ”System do naboru wniosków w konkursach
międzynarodowych”
system kadry-płace-finanse-księgowość
system samoobsługi pracowniczej
EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
infrastruktura Intranet
styk z siecią Internet – OwnCloud
styk z siecią Internet - Poczta e-mail – usługi MS
Exchange Server plus OWA
styk z siecią Internet
infrastruktura teleinformatyczna
wskazane fragmenty sieci wewnętrznej
udokumentowane wyniki prowadzonych badań
audytowych
ponowne testy całości badanego środowiska i
aplikacji/systemów przeprowadzane po wprowadzeniu
zmian, także tych wiążących się z wdrożeniem zaleceń
poaudytowych

Załącznik Nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
postępowanie nr 30/18/PN
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU
………………...……………
NIP

E-MAIL
..........................................
REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych
systemów i infrastruktury informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów
i infrastruktury informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy
(30/18/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
ujętym w SIWZ zamówienia za cenę:
Cena netto oferty (poz. 3C wyceny): …………………………………………………………
słownie złotych netto …………………….……………………………………………………

Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty (poz. 3E wyceny): …………………………………………..………
słownie złotych brutto: ………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………..………,
zgodnie z poniższą wyceną:
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena netto

Stawka
VAT w %

A

B

C

D

1.
2
3

Cena jednostkowa audytu pełnego

….%

Cena jednostkowa audytu ad hoc

….%

Łączna cena za wykonanie przedmiotu
zamówienia (dla. kolumny C: 1C * 2 +2C
* 14,
dla kolumny E: E1+E2)

Cena brutto
(kol. C + kol.
D)
E

….%

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatki, ewentualne opusty i rabaty.
Oświadczamy, że:
1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ
oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia
decyzji o jej złożeniu.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

5.

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, do zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7
do SIWZ.

6.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

7.

Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie3

……………………………………………………………………………………………..
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………...………………………(podać
firmę podwykonawcy).
8.

Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą : TAK/NIE**.

9.

Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ są dostępne w formie
elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem
internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)

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

11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................

…………………………………
miejscowość, data

3

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres
prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty.
Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać
lub wpisać nie dotyczy lub skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług audytów
bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – oznaczenie sprawy 30/18/PN
OŚWIADCZENIE 4
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na świadczenie usług audytów
bezpieczeństwa

oraz

testów

penetracyjnych

systemów

i

infrastruktury

informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczące posiadania
zdolności technicznej oraz zawodowej określonej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.2. SIWZ;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych
systemów i infrastruktury informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 uPzp; lub5
3. oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt 1 uPzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

4

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.”
5
Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis
Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(-ych) do
występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 25a
ust. 6 ustawy, oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie.

Załącznik Nr 4
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................

OŚWIADCZENIE 6
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”
dot. postępowania nr 30/18/PN
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:



nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp



należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

6

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

Załącznik Nr 5
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy
postępowanie nr 30/18/PN

WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1
SIWZ
Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie usługi, gdzie w ramach
każdej z nich wykonano co najmniej 40 roboczodni testów penetracyjnych typu black-box systemów
informatycznych zawierających komponenty udostępniane publicznie w sieci Internet, z czego, co
najmniej jedna usługa dotyczyła badania systemu, który był średniej wielkości (dla min. 200
użytkowników).
Wykonane usługi

Lp.

…………..………………………………………………………...tj.
Przedmiot usługi
Ilość użytkowników
badanego systemu
Ilość roboczodni
testów

1.

usługa……………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………

Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)
…………..………………………………………………………... tj.

Przedmiot usługi

usługa……………………………………………………………………

2.

Ilość użytkowników
badanego systemu
Ilość roboczodni
testów

……………………………………
……………………………………

Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji usługi
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

wykonanie usługi)
Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi wymienione w powyższym wykazie były wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług będących w trakcie realizacji referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik Nr 6
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy
postępowanie nr 30/18/PN

WYKAZ OSÓB
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2.
SIWZ
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej trzema
ekspertami z których każdy:
Doświadczenie i kompetencje ekspertów wykonujących zamówienie

Lp.

Imię i nazwisko

………………………………..

Ekspert posiada co najmniej 3

Opis posiadanego doświadczenia

letnie doświadczenie w

………………………………………….

wykonywaniu testów
bezpieczeństwa systemów
informatycznych i aplikacji
webowych
Odbiorca (podmiot, który zlecał
1.

wykonanie testów)

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Ekspert brał udział w co najmniej
trzech usługach polegających

Opis trzech usług:

łącznie na wykonaniu testów

1. ……………………………………

bezpieczeństwa systemów

2. …………………………………….

informatycznych średniej

3. …………………………………….

wielkości (dla min. 200

użytkowników), zawierających
komponenty udostępniane
publicznie w sieci Internet
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 1
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 2
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 3

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 1
Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 2
Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 3

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
TAK/NIE

Czy ekspert posiada

certyfikat

CISA - Certified Information

Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………

Systems Auditor lub równoważny Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..

Czy ekspert posiada certyfikat

CISSP - Certified Information
Systems Security Professional lub
równoważny
Czy ekspert posiada certyfikat
CEH (Certfied Ethical Hacker)
lub CPTE (Certified Penetration
Testing Engineer)
Czy ekspert

posiada certyfikat

Audytora Wiodącego lub
Wewnętrznego ISO 27001 lub
równoważny

TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE

Czy posiada

certyfikat Audytora

Jeśli TAK:

Wiodącego lub Wewnętrznego

Nazwa certyfikatu ……………………

ISO 20000 lub równoważny

Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..

Imię i nazwisko

………………………………..

Ekspert posiada co najmniej 3

Opis posiadanego doświadczenia

letnie doświadczenie w

………………………………………….

wykonywaniu testów
bezpieczeństwa systemów
informatycznych i aplikacji
2.

webowych
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów)

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia realizacji testów)

od …..…./…............... do …..…./…...............

(miesiąc / rok)

Ekspert brał udział w co najmniej
trzech usługach polegających
łącznie na wykonaniu testów
bezpieczeństwa systemów
informatycznych średniej
wielkości (dla min. 200
użytkowników), zawierających

Opis trzech usług:
1. ……………………………………
2. …………………………………….
3. …………………………………….

komponenty udostępniane
publicznie w sieci Internet
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 1
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 2
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 3

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 1
Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 2

…………………………………………….
……………………………………………

Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 3

…………………………………………..
TAK/NIE

Czy ekspert posiada

certyfikat

CISA - Certified Information

Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………

Systems Auditor lub równoważny Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
Czy ekspert posiada certyfikat

CISSP - Certified Information
Systems Security Professional lub
równoważny
Czy ekspert posiada certyfikat
CEH (Certfied Ethical Hacker)
lub CPTE (Certified Penetration
Testing Engineer)
Czy ekspert

posiada certyfikat

Audytora Wiodącego lub
Wewnętrznego ISO 27001 lub
równoważny

TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE

Czy posiada

certyfikat Audytora

Jeśli TAK:

Wiodącego lub Wewnętrznego

Nazwa certyfikatu ……………………

ISO 20000 lub równoważny

Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..

Imię i nazwisko

3.

………………………………..

Ekspert posiada co najmniej 3

Opis posiadanego doświadczenia

letnie doświadczenie w

………………………………………….

wykonywaniu testów
bezpieczeństwa systemów

informatycznych i aplikacji
webowych
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów)

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Ekspert brał udział w co najmniej
trzech usługach polegających
łącznie na wykonaniu testów
bezpieczeństwa systemów
informatycznych średniej
wielkości (dla min. 200
użytkowników), zawierających

Opis trzech usług:
1. ……………………………………
2. …………………………………….
3. …………………………………….

komponenty udostępniane
publicznie w sieci Internet
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 1
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 2
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie testów) – usługa 3

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Data wykonania – usługa 1
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia realizacji testów)

(miesiąc / rok)

Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 1
Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 2
Rola pełniona przez eksperta w
wykonywaniu usługi 3

………………………………………
………………………………………
……………………………………….
TAK/NIE

Czy ekspert posiada

certyfikat

CISA - Certified Information

Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………

Systems Auditor lub równoważny Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
Czy ekspert posiada certyfikat

CISSP - Certified Information
Systems Security Professional lub
równoważny
Czy ekspert posiada certyfikat
CEH (Certfied Ethical Hacker)
lub CPTE (Certified Penetration
Testing Engineer)
Czy ekspert

posiada certyfikat

Audytora Wiodącego lub
Wewnętrznego ISO 27001 lub
równoważny
Czy posiada

certyfikat Audytora

Wiodącego lub Wewnętrznego
ISO 20000 lub równoważny

TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….
Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..
TAK/NIE
Jeśli TAK:
Nazwa certyfikatu ……………………
Instytucja wydająca ………………………….

Data wydania (dd-mm-rrrr) ……………………..

Uwaga:

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub

podpis

imiennej

na

pieczęci

Załącznik nr 7
WZÓR
UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
NR ……………………………………
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …………………… w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa),
adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1447 ze zm.), posiadającym
REGON

141032404

oraz

NIP

701-007-37-77,

zwanym

dalej

„Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:
…………………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………….. z dnia
……………..,
(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1
do Umowy)
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul.
……..,

posiadającą/posiadającym

PESEL:

……………………………….,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
………………….,
działalność

ważnym

gospodarczą

pod

do:

…………………………,

firmą

prowadzącą/prowadzącym

„…………………………………….”,

przy

ul.

………………………….., posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
……………………….., zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-…
……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz
REGON: …………………., kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony
w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami", a każda z osobna „Stroną".
Pełnomocnicy oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
…………………..zgodnie z art. …………..ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), (dalej jako „uPzp”).

§ 1. Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
audytu bezpieczeństwa IT oraz wykonywanie testów penetracyjnych (dalej jako:
„Przedmiot Umowy”).

2.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać
usługi obejmujące:

a)

audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne systemów IT;

b)

audyt kodu źródłowego;

c)

audyty bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne infrastruktury;

d)

usługi doradcze, w zakresie realizowanego Przedmiotu Umowy

3.

Szczegółowy zakres usług realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy określa Zakres
Przedmiotu Umowy (dalej jako: „ZPU”), stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.
Wraz z rozwojem

środowiska

informatycznego

Zamawiającego

ZPU

będzie

aktualizowany. Aktualizacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga
aneksowania Umowy. Nowa wersja ZPU, musi każdorazowo zostać udostępniona
przedstawicielom Stron w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w § 12 ust. 3
Umowy.
4.

Usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy będą zamawiane
w 2 (dwóch) trybach:

a)

audytu pełnego - raz w roku kalendarzowym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
pełnego audytu aplikacji i infrastruktury, tj. usług wymienionych w ust. 2 lit. a i b,
w zakresie całej infrastruktury i wszystkich systemów Zamawiającego, określonych
w ZPU;

b)

audytu ad hoc - ilość zamówień w trybie audytu ad hoc wybranych systemów
lub aplikacji,

lub

ich

części

oraz

bezpieczeństwa

elementów

infrastruktury,

nie przekroczy w czasie trwania Umowy 14 (czternastu), przy czym rocznie będzie to
maksymalnie 7 (siedem) zamówień.
5.

Szczegółowy zakres przeprowadzanych audytów, realizowanych w ramach Przedmiotu
Umowy, każdorazowo określać będzie zamówienie składane przez Zamawiającego (dalej
jako: „Zamówienie”), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

6.

W terminie obowiązywania Umowy i w terminie miesiąca po wykonaniu Przedmiotu
Umowy, Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi doradcze,
w zakresie

realizowanego

Przedmiotu

Umowy,

bez

konieczności

składania

przez Zamawiającego dodatkowego Zamówienia. Usługi doradcze nie przekroczą
4 (czterech) godzin miesięcznie i będą świadczone w dni robocze.
§ 2. Termin realizacji
1.

Umowa obowiązuje od dnia ……………., przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

2.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie informacje i materiały
będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu pełnej informacji na temat
postępu i zakresu wykonywanych prac objętych Przedmiotem Umowy i poszczególnych
Zamówień, na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:

a)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

b)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

c)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności
i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy, a w szczególności jest
uprawniony do świadczenia usług audytowych, doradczych i informatycznych objętych
Przedmiotem Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej,
prawnej, faktycznej ani finansowej, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie
Umowy lub wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.

4.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację
Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jej wykonywania oraz
dobór najlepszych środków i metod, mających na celu zagwarantowanie realizacji
Przedmiotu Umowy wysokiej jakości.

5.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad osobami
wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich prawnych
zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem oraz za ogólną
i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację
Przedmiotu Umowy.
§ 4. Warunki świadczenia usług obejmujących Przedmiot Umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się podjąć prace będące przedmiotem Zamówienia,
każdorazowo w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
przez Zamawiającego dla audytu pełnego oraz w terminie 3 (trzech) dni roboczych
dla audytu ad hoc. O terminie podjęcia prac Wykonawca poinformuje w formie pisemnej
osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w § 12 ust. 3 pkt 1 Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszystkie informacje o osobach realizujących
Zamówienie, niezbędne do nadania stosownych uprawnień do zasobów Zamawiającego
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego
dla audytu pełnego, w terminie 1 (jednego) dnia roboczego dla audytu ad hoc.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni
roboczych od daty podjęcia prac dla audytu pełnego oraz w terminie 8 (ośmiu) dni
roboczych dla audytu ad hoc.

4.

Terminy retestów dla każdego wykonanego Zamówienia będą ustalane przez Strony
najpóźniej przed przekazaniem raportów z testów przez Wykonawcę.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania raportu z testów i z retestów, odpowiednio,
w terminie 3 (trzech) dni roboczych po ich zakończeniu. Za raport z testów i raport
z retestów rozumie się odpowiednie pozycje objęte zakresem Zamówienia. Raporty
cząstkowe i wstępne, przekazywane na pisemną prośbę Zamawiającego, nie mają
charakteru formalnego, co oznacza że mogą zawierać informacje niepełne
i niepotwierdzone.

6.

Termin wykonania Zamówienia może ulec przedłużeniu na wniosek Wykonawcy,
za pisemną zgodą Zamawiającego w sytuacji, gdy niemożność terminowego wywiązania
się z realizacji Zamówienia wynika z okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.

7.

Osoby wyznaczone do realizacji Zamówienia ze Strony Wykonawcy zobowiązane są
do poruszania się po biurze Zamawiającego z imiennymi identyfikatorami wskazującymi,
że są pracownikami/ współpracownikami Wykonawcy.

8.

Zamawiający zobowiązuje się do stałej i aktywnej współpracy przez cały okres
obowiązywania Umowy, a w szczególności do:

1)

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Wykonawcą w zakresie zagadnień
technicznych (informatycznych), finansowych oraz innych niezbędnych do realizacji
Umowy;

2)

umożliwienia,

po

każdorazowym

uprzednim

uzgodnieniu

z

wyznaczonym

przedstawicielem Wykonawcy, osobom wyznaczonym do realizacji Zamówienia
ze strony Wykonawcy dostępu do niezbędnych danych, dokumentacji, pomieszczeń
i urządzeń, w celu należytej realizacji Zamówienia, jak również udostępnienia
nieodpłatnie niezbędnych mediów i infrastruktury informatycznej (m.in. dostęp do sieci
informatycznej).
9.

W trakcie wykonywania Umowy i w okresie 2 (dwóch) lat po zakończeniu realizacji
Przedmiotu Umowy, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, Zamawiający zobowiązuje
się nie składać propozycji zatrudnienia i nie zatrudniać pracowników Wykonawcy, którzy
realizują lub realizowali Zamówienia.

10.

Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania, w tym w szczególności
do udzielania sobie wzajemnie wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu
realizacji Przedmiotu Umowy.

11.

W terminie 3 (trzech) dni roboczych po zrealizowaniu każdego Zamówienia, czyli
po przekazaniu raportu z re-testów, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszystkie
informacje przekazane mu przez Zamawiającego lub w inny sposób uzyskane w trakcie
realizacji Zamówienia w ramach Przedmiotu Umowy.
§ 5. Odbiór Zamówień

1.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia realizacji każdego
Zamówienia, należyte wykonanie przez Wykonawcę Zamówienia zostanie potwierdzone
podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego (dalej jako: „Protokół
Odbioru”), stanowiącego podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT,
o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 5
do Umowy.

2.

Sporządzony i podpisany Protokół Odbioru ostanie przesłany Wykonawcy w formie
elektronicznej, na adresy mailowe wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 Umowy.

3.

Protokół Odbioru powinien zawierać w szczególności:

a)

oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

b)

wskazanie Umowy oraz Zamówienia, na podstawie którego realizowane są usługi, objęte
odbiorem;

c)

stwierdzenie należytego wykonania Zamówienia albo określenie, w jakim zakresie
Zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie wraz
ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania;

d)

datę sporządzenia Protokołu Odbioru;

e)

podpisy osób upoważnionych do odbioru Zamówienia.

4.

W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami
lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (pięć)
dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień
lub uwzględni

zgłoszone

zastrzeżenia.

Termin,

o

którym

mowa

w

zdaniu

poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu Odbioru, z zastrzeżeniami
na adres e-mailowy wskazany w § 12 ust. 3 pkt 2 Umowy.

5.

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu
Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu bez zastrzeżeń.

6.

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 5
Umowy.

7.

W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć
Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 11 ust. 4 Umowy.

8.

Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole Odbioru, przyjmie
Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu
proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy.

9.

Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 8,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 11 ust. 2
Umowy.

10.

Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu
Odbioru w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od
Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w § 11 ust. 4 Umowy
lub sporządzić jednostronny protokół odbioru.
§ 6. Wynagrodzenie

1.

Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w maksymalnej łącznej kwocie nieprzekraczającej …………. (słownie:
…………………….) złotych netto, powiększone o należny podatek VAT, tj.
…………………. (słownie: …………………) złotych brutto.

2.

W ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a)

za każdy audyt roczny – wynagrodzenie w kwocie …… (słownie: …………..) złotych
netto, powiększone o należny podatek VAT, tj. …………………. (słownie:
…………………) złotych brutto;

b)

za każdy audyt ad hoc – wynagrodzenie w kwocie …… (słownie: …………..) złotych
netto, powiększone o należny podatek VAT, tj. …………………. (słownie:
…………………) złotych brutto.

3.

Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy

oraz, że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesienie
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty przeprowadzenia retestów
wszystkich składników Przedmiotu Umowy określonych w ZPU oraz jego aktualizacji,
koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 8 Umowy oraz
koszt usług doradczych, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy.
4.

Podstawą do wystawienia

faktury VAT

przez

Wykonawcę

jest

podpisany

przez Zamawiającego Protokół Odbioru, o którym mowa w § 5 Umowy.
5.

Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu każdego z Zamówień, na podstawie faktury
VAT i podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru, stwierdzającego należyte
wykonanie Zamówienia, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 7. Poufność i ochrona danych osobowych

1.

Na potrzeby realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się
i respektowania postanowień „Regulaminu ochrony informacji dla Wykonawcy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”, który stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

2.

Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia
z Zamawiającym Umowy o Zachowaniu Poufności Informacji, której wzór stanowi
Załącznik nr 7 do Umowy.

3.

Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia
z Zamawiającym Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, której wzór
stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.
§ 8. Prawa autorskie

1.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów
powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (dalej jako: "utwory"), bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy
polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), dalej „ustawa

o prawie autorskim”, a w szczególności w zakresie:
a)

utrwalenia i zwielokrotnienia - wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)

obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem
oryginału lub egzemplarzy utworów;

c)

wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z jego wykorzystaniem;

d)

wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;

e)

przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
środków i technik;

f)

publicznego udostępniania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych.

2.

Wykonawca oświadcza, że:

a)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskimi, jakimi będzie się posługiwał
w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a także powstałych w trakcie lub w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń
z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,
a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;

b)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie
prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich - licencje) oraz wszelkie
upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie
współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;

c)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi
do materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego
i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;

d)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy.

4.

W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca
posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa
majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto,
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli
sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie
praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

5.

Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza utworu w formie
papierowej lub elektronicznie, w zależności co nastąpi pierwsze. Przeniesienie
majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu
naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.

7.

W

przypadku

wystąpienia

przeciwko

Zamawiającemu

przez

osobę trzecią

z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się
do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego
tytułu, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Zamawiającego.
8.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich
czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie, o ile naruszenie praw takiej
osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.

9.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych utworów, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zwrotu wypłaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu
wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający
będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§ 9. Siła wyższa
1.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, wynikających z siły wyższej.

2.

Siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było w uzasadniony
sposób przewidzieć, a jeżeli można było je przewidzieć, którego konsekwencjom Strona
nim dotknięta nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności.

3.

Do zdarzeń takich w szczególności można zaliczyć:

a)

wojny oraz inne działania zbrojne, inwazje, rozruchy, akty terrorystyczne czy akty
sabotażu;

b)

rebelie, przewroty wojskowe czy cywilne, rewolucje;

c)

strajki;

d)

powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne.

4.

Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu spowoduje
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez jedną ze Stron:

1)

strona ta niezwłocznie po wystąpieniu oraz ustąpieniu siły wyższej oraz skutków jej
działania zawiadomi drugą Stronę;

2)

strona ta podejmie wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do przezwyciężenia skutków
działania siły wyższej;

3)

strona podejmie wykonywanie zobowiązań przewidzianych Umową niezwłocznie
po ustąpieniu działania siły wyższej lub jej skutków.

5.

Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
z Umowy przez Stronę przez okres przekraczający 3 (trzy) miesiące, Strony spotkają się
i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.
§ 10. Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje
Umowy albo wykonuje Umowę w sposób nienależyty i mimo wezwania Wykonawcy
przez Zamawiającego do zmiany sposobu postępowania, Wykonawca w dodatkowym
wyznaczonym terminie nie czyni tego, Zamawiający może od Umowy odstąpić
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia upływu wyznaczonego
w wezwaniu terminu.

2.

Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

1)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy –
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach;

2)

wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3)

w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty
– w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;

4)

w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiający o zamiarze dokonania zmian
organizacyjno-prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.

3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Odstąpienie

od

Umowy

nie

powoduje

odpowiedzialności

odszkodowawczej

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
5.

W przypadkach odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części
Przedmiotu Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje
prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy
do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia
z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje
prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy,
odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części,
w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego
tytułu wynagrodzenie. W przypadku powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy
przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu

złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
§ 11. Kary umowne
1.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2.

W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 ust. 1 Umowy – za każde naruszenie.

3.

Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać, w szczególności:

1)

wykonanie Przedmiotu Umowy z opóźnieniem, tj. niezachowaniem terminów
wynikających z Umowy;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową lub ZPU, w tym realizację
Umowy odbiegającą jakościowo od ustalonej przez Strony.

4.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy tj. wskazanych w § 5 ust. 7 i 10 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4
Umowy– Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

5.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących informacji
poufnych, w tym danych osobowych, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę
umowną w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każdy przypadek
naruszenia.

6.

Wykonawca

wyraża

zgodę

na

potrącanie

naliczonych

kar

umownych

przez Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych
do potrącenia

przez

Zamawiającego,

była

niewymagalna

lub

niezaskarżalna.

W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych
do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
7.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.

8.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych
Wykonawcy kar umownych.
§ 12. Postanowienia końcowe

1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiającego.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały
rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia
w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Dla celów koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy oraz do podpisania Protokołu
Odbioru, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1)

ze strony Zamawiającego: Pani Ewa Biernacka, tel.: +48 785 092 662, adres e-mail:
ewa.biernacka@ncbr.gov.pl;

2)

ze strony Wykonawcy: …………………., tel.: ………………… adres e-mail:
…………………….

4.

Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 3, są upoważnieni do dokonywania bieżących
ustaleń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym
wyraźnie w Umowie, lecz niezbędnym do jej wykonania, z tym zastrzeżeniem, że nie są
umocowani do dokonywania zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do
Umowy), chyba że upoważnienie takie wynika z odrębnego pełnomocnictwa. Zmiana
danych i osób, o których mowa w ust. 3, następuje poprzez powiadomienie pisemnie
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i nie stanowi zmiany Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 3 Umowy, jest
równoznaczne z poinformowaniem Stron Umowy.

6.

Adresy do doręczeń korespondencji są następujące:

1)

dla Zamawiającego: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie
(00-695 Warszawa), ul. Nowogrodzka 47a;

2)

dla Wykonawcy: ………………….

7.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 6, Strona, której zmiana dotyczy,
jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, lecz

nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zmiany danych. Do czasu
powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się
za skutecznie doręczoną.
8.

Z zastrzeżeniem § 1 ust 3 oraz § 12 ust. 4 i 7 Umowy, wszelkie zmiany Umowy
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

9.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadkach, gdy:

1)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Umowy;

2)

wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

10.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia
Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie
mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:

1)

stawki podatku od towarów i usług;

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony
o

przeprowadzenie

negocjacji

w sprawie

odpowiedniej

zmiany

wysokości

wynagrodzenia.
11.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa)
dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

12.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

a)

Załącznik nr 1 – kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;

b)

Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS Wykonawcy;

c)

Załącznik nr 3 – Zakres Przedmiotu Umowy (ZPU);

d)

Załącznik nr 4 – wzór Zamówienia;

e)

Załącznik nr 5 – wzór Protokołu Odbioru;

f)

Załącznik nr 6 – Regulamin ochrony informacji dla wykonawcy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju;

g)

Załącznik nr 7 – wzór Umowy o Zachowaniu Poufności Informacji;

h)

Załącznik nr 8 – wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 3
1) W ramach realizacji Przedmiotu Umowy zostaną wykonane następujące badania
bezpieczeństwa, zgodnie z poniższym opisem i wykazem w tabeli poniżej.

Lp.
1
2

Rodzaj audytu
Testy penetracyjne i
ocena podatności
Testy penetracyjne

3
4
5
6

Testy penetracyjne
Testy penetracyjne
Testy penetracyjne
Testy penetracyjne

7
8
9
10
11
12

Testy penetracyjne
Testy penetracyjne
Testy penetracyjne
Testy penetracyjne
Testy penetracyjne
Testy penetracyjne

13
14
15
16

Testy penetracyjne
Ocena podatności
Testy penetracyjne
Raport z testów

17

Retesty zakończone
Raportem z retestów

Obszar
Lokalny System Informatyczny – aplikacja do naboru i
obsługi wniosków o dofinansowanie
aplikacja „System do rejestrowania umów i przychodów z
projektów”
aplikacja ”Portal rejestracyjny dla ekspertów”
witryna www
aplikacja ”Portal ankiet”
aplikacja ”System do naboru wniosków w konkursach
międzynarodowych”
system kadry-płace-finanse-księgowość
system samoobsługi pracowniczej
EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
infrastruktura Intranet
styk z siecią Internet – OwnCloud
styk z siecią Internet - Poczta e-mail – usługi MS
Exchange Server plus OWA
styk z siecią Internet
infrastruktura teleinformatyczna (33 serwery)
wskazane fragmenty sieci wewnętrznej
udokumentowane wyniki prowadzonych badań
audytowych
ponowne testy całości badanego środowiska i
aplikacji/systemów przeprowadzane po wprowadzeniu
zmian, także tych wiążących się z wdrożeniem zaleceń
poaudytowych

a. Ocena podatności - identyfikacja podatności występujących w systemach
informatycznych, przy pomocy automatycznych narzędzi testujących. W przypadku
tego typu badania nie występuje próba wykorzystania wykrytych podatności, w celu
uzyskania dostępu do testowanych systemów.
b. Test penetracyjny - określenie faktycznego stanu bezpieczeństwa polegające
na symulacji prób złamania lub ominięcia zabezpieczeń. W trakcie testów stosowane są
metody i narzędzia, którymi zwykle posługują się potencjalni napastnicy.
Zidentyfikowane podatności są wykorzystywane do przejęcia kontroli nad testowanymi
systemami oraz do dalszych prób eskalacji ataku. Umożliwia to określenie potencjalnej
skali naruszenia bezpieczeństwa, która wystąpi, jeśli te podatności zostaną
wykorzystane przez hackerów.

c. Testy realizowane jako testy penetracyjne funkcjonalności dostępnych z zewnątrz oraz
jako ocena podatności infrastruktury w obszarze funkcji dostępnych z sieci
wewnętrznej.
2) Badania obejmą co najmniej podatności:
a. Remote code injection;
b. SQL injection;
c. Format strings vulnerabilities;
d. Cross Site Scripting (XSS);
e. Race conditions;
f. Input validation problems;
g. Authentication bypassing;
h. Heartbleed dla OpenSSL;
i. Brute Force.
3) W ramach testów zostaną wykorzystane dwa rodzaje testów penetracyjnych: black box
(z minimalną wiedzą o audytowanej aplikacji) oraz crystal box (z pełną wiedzą i kontem
użytkownika w audytowanej aplikacji).

Załącznik nr 4
ZAMÓWIENIE – WZÓR

Zakres Zamówienia (należy wybrać właściwy):
I.
II.
Zakres
Zamówienia:

III.

Audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne systemów IT
Audyt kodu źródłowego
Audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne infrastruktury

Odbiór zamówienia:
Produktami zamówienia będą:
1. Raport z testów
2. Raport z retestów
3. ……………………

☐ roczny audyt infrastruktury i systemów
☐ audyt ad hoc
Liczba testowanych aplikacji: …………………
testowana aplikacji/moduły aplikacji
……………………………..
Liczba testowanych środowisk/elementów infrastruktury: …………………………
testowane środowisko/elementów infrastruktury
……………………………….
Wynagrodzenie (zgodnie ze stawką przyjętą w Umowie)
…………………..

Załącznik nr 5
WZÓR
………………………………
miejsce i data sporządzenia
PROTOKÓŁ ODBIORU
bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*
do Umowy nr …………….. z dnia …………..… 2018 r.
zawartej pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
a
……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
(opis części Przedmiotu Umowy, której dotyczy Protokół.
Potwierdzenie należytego wykonania części Przedmiotu Umowy
albo wskazanie nienależytego wykonania części Przedmiotu Umowy,
albo wskazanie na niewykonanie części Przedmiotu Umowy – opis wad (zastrzeżeń))
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
(sposób dalszego postępowania, inne uwagi)*
Część Przedmiotu Umowy została wykonana niezgodnie/zgodnie (bez zastrzeżeń)*
z warunkami określonymi w ww. Umowie, Zapytaniem, Ofertą.
Część Przedmiotu Umowy nie została wykonana*
Z tytułu powołanych wad (zastrzeżeń) Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają obniżenie
wynagrodzenia proporcjonalnie do zastrzeżeń do części Przedmiotu Umowy *.
*- niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis NCBR

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6
1. Cel
Celem niniejszego regulaminu ochrony informacji dla wykonawcy NCBR (dalej: „Regulamin”)
jest:
1. Określenie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji dla podmiotów
zewnętrznych.
2. Określenie minimalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń Systemu Informatycznego.
2. Zakres
1. Regulamin powinny stosować wszystkie podmioty zewnętrzne wykonujące prace na rzecz
NCBR, związane z przetwarzaniem aktywów informacyjnych NCBR.
2. Regulamin powinien mieć zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z podmiotami
zewnętrznymi, których przedmiot jest związany z ochroną informacji.
3. Terminologia
Pojęcia używane w Regulaminie oraz pozostałych dokumentach Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji są zdefiniowane w dokumencie Wspólny słownik pojęć
używanych w NCBR, który zostanie przekazany podmiotowi zewnętrznemu wraz z zawarciem
umowy, której przedmiot jest związany z ochroną informacji.
4.
1.

2.
3.

4.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zakres obowiązków i odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych
w zakresie bezpieczeństwa informacji. Regulamin obejmuje swym zakresem wszystkich
użytkowników podmiotów zewnętrznych, mających dostęp do Systemów Informatycznych
NCBR. Regulamin jest syntezą informacji zawartych w Polityce Bezpieczeństwa
Informacji
NCBR
oraz
Polityce
Bezpieczeństwa
Systemu
Informatycznego NCBR.
Podmiot zewnętrzny spełnia wymagania Regulaminu przed uzyskaniem dostępu
do Systemu Informatycznego NCBR.
Przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych, w szczególności danych
osobowych, których administratorem jest Dyrektor NCBR, podmiot zewnętrzny powinien
spełnić poniższe warunki:
a. podpisać zobowiązanie do zachowania poufności przetwarzanych danych na wzorze
obowiązującym w NCBR, będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. w przypadku przetwarzania danych osobowych w NCBR, podpisać umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem obowiązującym
w NCBR.
Pracownicy firmy zewnętrznej wykonujący prace zgodnie z zawartą umową mogą
przebywać na terenie NCBR jedynie pod nadzorem pracownika NCBR, lub pracowników
ochrony budynku Roma Office Center.
W przypadku, gdy zlecenie będzie wykonywane po godzinach pracy NCBR lub w dni
wolne od pracy, Kierownik komórki organizacyjnej NCBR nadzorujący bezpośrednio
wykonywane prace musi zgłosić powyższy fakt Dyrektorowi Działu AdministracyjnoGospodarczego w NCBR (DAG), który wystawia zlecenie na wykonanie prac i przekazuje
informację o terminie i zakresie wykonywanych prac Kierownikowi Działu Technicznego
Roma Office Center, który zawiadamia ochronę obiektu.
W zleceniu należy podać:

nazwę firmy,
zakres wykonywanej pracy,
termin wykonania ( data od do, godzina od-do),
imię nazwisko, nr dowodu osobistego pracowników wykonujących prace,
imię nazwisko tel. osoby nadzorującej prace w NCBR,
nr rejestracyjny samochodów – w przypadku konieczności wyrażenia zgody na wjazd
na parking służbowy.
Klucze do pomieszczeń wydaje pracownik DAG. Przebywanie oraz wykonywanie pracy
pod nieobecność pracowników NCBR możliwe jest jedynie pod nadzorem pracowników
ochrony.
5. Nadawanie, zmiana bądź odebranie uprawnień
1. W przypadku podmiotów zewnętrznych zakres uprawnień w poszczególnych systemach
i aplikacjach ustawia się adekwatnie do przedmiotu umowy i zakresu powierzonych
danych osobowych.
2. Lista użytkowników podmiotu zewnętrznego powinna być dostarczona przez osoby
ze strony podmiotu zewnętrznego wskazane w umowie jako odpowiedzialne za jej
realizację.
3. Po każdej zmianie użytkowników ze strony podmiotu zewnętrznego, jest on zobowiązany
do przekazania listy użytkowników ze wskazaniem zmian w ich zakresie uprawnień.
4. Rejestrowanie/wyrejestrowanie użytkowników zewnętrznych Systemu Informatycznego
NCBR oraz nadawanie/zmiana/odebranie uprawnień jest realizowane przez pracowników
Sekcji Teleinformatyki oraz Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych w NCBR
zgodnie z poniższym schematem postępowania:
a. Na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym a także w wyniku konsultacji
z osobą wskazaną w umowie jako odpowiedzialną za jej realizację z ramienia NCBR,
Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego (ABSI) ustala niezbędny
zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników podmiotu zewnętrznego.
b. Z wnioskiem o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Systemu Informatycznego
występuje pracownik NCBR wskazany w umowie z podmiotem zewnętrznym jako
osoba odpowiedzialna za jej realizację z ramienia NCBR. Zakres uprawnień
na wniosku musi być zgodny z zaleceniami ABSI, wniosek składany jest
z zachowaniem regulacji wewnętrznych opisanych w dokumentach wewnętrznych
NCBR.
c. Podczas rejestracji użytkownika zewnętrznego nadawany jest unikalny identyfikator
użytkownika oraz ustawiane jest hasło tymczasowe niezbędne do logowania po raz
pierwszy do Systemu/Aplikacji (hasła nadawane są zgodnie z zasadami opisanymi
w niniejszej procedurze) dla użytkownika zewnętrznego Systemu Informatycznego.
d. nadaniu/zmianie/odebraniu uprawnień właściwych identyfikatorów w odpowiednich
systemach
i aplikacjach i nadaniu właściwych uprawnień ABSI informuje podmiot zewnętrzny
za pośrednictwem pracownika NCBR wskazanego w umowie z podmiotem
zewnętrznym jako odpowiedzialnego za realizację umowy z ramienia NCBR.
6. Metody i środki uwierzytelniania
Dostęp do poszczególnych części systemu informatycznego jest możliwy wyłącznie poprzez
podanie prawidłowego identyfikatora i hasła przyznanych użytkownikowi podczas procesu
nadawania uprawnień do Systemu Informatycznego NCBR.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hasła użytkowników

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

1.
2.

Hasła użytkowników do systemów powinny podlegać następującym zasadom:
a. hasło składa się z minimum 8 znaków,
b. hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej
i małej litery, oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#),
c. hasło musi być zmieniane minimum co 30 dni,
d. kolejne hasła muszą być różne, zapamiętywanych jest 6 ostatnich haseł,
e. hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność.
Zabrania się udostępniania haseł innym osobom.
Zabrania się stworzenia haseł na podstawie:
a. cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.),
b. sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx),
c. identyfikatora użytkownika.
Zabrania się tworzenia haseł łatwych do odgadnięcia.
Logowanie anonimowe do systemu informatycznego jest zabronione dla użytkowników.
Uwierzytelnienie następuje wyłącznie po podaniu zgodnego hasła i powiązanego z nim
identyfikatora.
W przypadku logowania do Systemu Informatycznego odbywającego się po raz pierwszy,
użytkownik ma obowiązek zmiany hasła tymczasowego na właściwe, na znane tylko
użytkownikowi.
W przypadku systemów, które nie wymuszają automatycznie cyklicznej zmiany hasła oraz
nie kontrolują jego złożoności, obowiązkiem użytkownika jest zmiana hasła zgodnie
z zasadami określonymi w ust. poprzednich.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego bezpieczne
przechowywanie.
Hasła nie mogą być ujawniane w sposób celowy lub przypadkowy i powinny być znane
wyłącznie
użytkownikowi.
Hasła nie powinny być przechowywane w formie dostępnej dla osób nieupoważnionych:
a. w plikach,
b. na kartkach papieru w miejscach dostępnych dla osób trzecich,
c. w skryptach,
d. w innych zapisach elektronicznych i papierowych, które byłyby dostępne dla osób
trzecich.
W przypadku podejrzenia ujawnienia haseł osobie nieupoważnionej, hasła muszą być
natychmiast zmienione przez użytkownika lub Administratora Systemu.
Hasło użytkownika sytemu, umożliwiające dostęp do Systemu Informatycznego ,
utrzymuje się w tajemnicy również po upływie jego ważności.
Zmiany hasła dokonuje użytkownik. W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła,
właściwy Administrator Systemu ustawia hasło tymczasowe użytkownikowi
z wymuszeniem jego zmiany podczas pierwszego logowania.
Hasła przez użytkowników nie powinny być przekazywane ani przesyłane za pomocą
telefonu, faksu ani poczty e-mail w formie jawnej.
7. Dostęp zdalny
Sekcja Teleinformatyki prowadzi elektroniczny wykaz osób i podmiotów zewnętrznych
posiadających dostęp zdalny do zasobów Systemu Informatycznego NCBR.
Dostęp zdalny podmiotów zewnętrznych, możliwy jest tylko po spełnieniu warunków
wymienionych
w niniejszym Regulaminie.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Podmiot zewnętrzny powierzając prace swoim pracownikom we własnym zakresie udziela
im niezbędnych pełnomocnictw.
Dostępu zdalnego udziela się na zasadach i na czas określony zapisami umowy.
Zakres dostępu zdalnego może zostać ograniczony lub zwiększony decyzją ABSI,
po przeanalizowaniu potrzeb określonych zapisami umowy z podmiotem zewnętrznym
a także w wyniku konsultacji z pracownikiem NCBR wskazanym w umowie jako osoba
odpowiedzialna za jej realizację z ramienia NCBR.
Pracownik NCBR wskazany w umowie z podmiotem zewnętrznym jako osoba
odpowiedzialna za jej realizację wnioskuje o dostęp zdalny w zakresie wskazanym
przez ABSI a także zgodnie z wewnętrznymi regulacjami opisanymi w dokumentach
NCBR.
W ramach dostępu zabrania się podmiotowi zewnętrznemu trwale usuwać dane,
przeprowadzać jakiekolwiek operacje na dyskach mogące prowadzić do ich uszkodzenia
lub utraty danych, w szczególności ich formatowania. Przedstawiciel podmiotu
zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, o których wie,
że w konsekwencji doprowadzić one mogą do zniszczenia danych, musi poinformować
przedstawiciela Zamawiającego i dopiero po jego akceptacji może podjąć te czynności.
Dla środowisk produkcyjnych (oddanych do eksploatacji) podmiot zewnętrzny,
przed przystąpieniem do prac, przedstawia scenariusz planowanych prac wraz z oceną
ryzyka podejmowanych czynności. Podmiot zewnętrzny odpowiada za odstępstwa
od przedstawionego scenariusza. Scenariusz powinien obejmować:
a. Kto będzie prowadził prace.
b. Kiedy, przewidywany czas trwania.
c. Zakres wykonywanych prac.
d. Informację czy wymagana jest przerwa w pracy użytkowników.
e. Potencjalne ryzyka podejmowanych czynności.
Pracownik lub przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując
do czynności, co do których istnieje wysokie ryzyko utraty danych, informuje o ryzyku
pracownika NCBR wskazanego w umowie z podmiotem jako osoby odpowiedzialnej za jej
realizację z ramienia NCBR oraz ABSI.
Po formalnej, pisemnej akceptacji ryzyka przez ABSI, pracownik podmiotu zewnętrznego
może rozpocząć realizację czynności objętej wskazanym ryzykiem.
Wykonywanie prac polegających na standardowej obsłudze serwisowej, prac
nad rozwojem programu będącego w fazie wdrażania nie wymaga każdorazowego
ustalenia warunków realizacji czynności, będącej ich częścią. W ramach wykonywania
tych
czynności
obowiązują
warunki
uzgodnione
wcześniej.
W szczególności nie wymagają każdorazowego ustalenia warunków realizacji te
czynności, które wynikają z przedmiotu umowy i nie są objęte ryzykami opisanymi w pkt.
8-10. Wykonywanie czynności niestandardowych wymaga każdorazowo określenia
warunków.
Zabrania się podejmowania czynności zmierzających do penetrowania zasobów sieci
NCBR, chyba że czynności dotyczą realizacji umowy na testy bezpieczeństwa, testy
penetracyjne, itp. Każde przeprowadzenie testów bezpieczeństwa lub penetracyjnych musi
być realizowane za uprzednią zgodą ABSI
ABSI w porozumieniu z właściwymi administratorami ogranicza zasoby dostępne dla sesji
zdalnej, do niezbędnego minimum, chyba, że wymagałoby to rozległej ingerencji
w konfigurację urządzeń dostępowych.

14. ABSI wraz z właściwymi administratorami ustalają wymagane zasoby. Podmiot

zewnętrzny zobowiązuje się do wykorzystywania tylko i wyłącznie ustalonych zasobów,
nawet, jeśli dostępne są inne niż tylko wymagane.
15. Na potrzeby realizacji umowy ABSI może udzielić dostępu zdalnego do następujących
środowisk:
a. Testowych.
b. Produkcyjnych.
16. Zabrania się dostępu zdalnego z komputerów dostępnych publicznie np. kafejki
internetowe, dworce PKP, restauracje, bezprzewodowe sieci miejskie.
8. Zasady zabezpieczeń stacji roboczych
1. Do Systemu Informatycznego mogą być podłączane wyłącznie komputery i urządzenia
zgodne
z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, w szczególności:
a. System antywirusowy jest zainstalowany w systemie operacyjnym i jego sygnatury są
aktualne.
b. System operacyjny posiada zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje
zabezpieczeń.
c. Firewall jest uruchomiony w systemie operacyjnym i posiada właściwą konfigurację,
odpowiadającą wykonywanym obowiązkom pracowniczym przez użytkowników
komputera.
d. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pochodzi z godnych zaufania źródeł.
e. Oprogramowanie jest zainstalowane zgodnie z postanowieniami licencji producenta
oprogramowania.
f. Oprogramowanie nie łamie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).
9. Stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych
W celu ochrony poufności przesyłanych oraz przechowywanych danych stosuje się
zabezpieczenia kryptograficzne. Miejsca stosowania kryptografii powinny być zgodne
z wymaganiami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi, w szczególności należy stosować
zabezpieczenia kryptograficzne:
1. Na dyskach twardych komputerów przenośnych.
2. Na pendrive’ach.
3. Na nośnikach kopii zapasowych przechowywanych poza Systemem Informatycznym
NCBR.
4. Na urządzeniach typu smartfon oraz tablet w aplikacjach, które przechowują dane objęte
ochroną np. dane osobowe.
5. Tunelach VPN.
6. Wiadomościach poczty elektronicznej, w których przesyłane są dane objęte ochroną,
w szczególności dane osobowe.
7. Zakres stosowanych rozwiązań kryptograficznych powinien obejmować minimum dane
znajdujące się na nośnikach, które objęte są ochroną ze względu na wymagania utrzymania
odpowiedniego poziomu poufności.
8. Rozwiązania kryptograficzne powinny wykorzystywać algorytm AES o długości klucza
min. 128 bit.
10. Reagowanie na incydenty
1. Każde naruszenie bezpieczeństwa informacji należy każdorazowo zgłaszać
do Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego lub jeżeli naruszenie

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.

2.

w jednoznaczny sposób dotyczy przetwarzania danych osobowych do Administratora
Bezpieczeństwa
Informacji.
Zgłoszenia
należy
dokonać
w formie e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres [helpdesk@ncbr.gov.pl] z tematem
wiadomości „Naruszenie bezpieczeństwa informacji”.
Jeśli zdarzenie jest ewidentnym naruszeniem bezpieczeństwa, osoby wskazane w punkcie
powyżej mogą zdecydować o natychmiastowym odebraniu uprawnień w systemach
użytkownikom podmiotu zewnętrznego i bez zbędnej zwłoki przekazują informację
o blokadzie dostępu osobie upoważnionej ze strony podmiotu zewnętrznego.
Upoważnione osoby z podmiotu zewnętrznego zabezpieczają ślady (np. logi systemowe)
naruszenia bezpieczeństwa.
W szczególnych przypadkach Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego
informuje organy ścigania o zaistniałej sytuacji.
Pracownik Sekcji Teleinformatyki lub Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych
w NCBR sporządza notatkę dotyczącą naruszenia bezpieczeństwa i kieruje ją
do Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego NCBR.
Ostatnim etapem zamykania naruszenia bezpieczeństwa jest usunięcie skutków naruszenia
bezpieczeństwa oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń (np. zmieniając
konfigurację) w porozumieniu z uprawnionym przedstawicielem podmiotu zewnętrznego.
Każdy incydent związany z naruszeniem bezpieczeństwa informacji musi być
zarejestrowany w rejestrze incydentów prowadzonym przez Administratora
Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego / Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
11. Postanowienia końcowe
Za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu odpowiada:
a. ze strony podmiotu zewnętrznego uprawniony przedstawiciel tego podmiotu.
b. ze strony NCBR Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
i Administrator Bezpieczeństwa Informacji w NCBR.
Naruszając Regulamin podmiot zewnętrzny może podlegać sankcjom karnym, cywilnym
oraz wynikającym z przepisów art. 49-54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w Warszawie w dniu ………………………………… r.
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka
47a, 00-695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 900), NIP: 701-00737-77, REGON: 141032404, zwanym dalej „NCBR” lub „Stroną ujawniającą”,
reprezentowanym przez:
……………………………..
(kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),
a
……………………………..
reprezentowaną przez uprawnionego do reprezentacji jednoosobowej:
……………………………..,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy).
zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”,
wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA
Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania
przez NCBR informacji poufnych w związku z wykonywaniem zawartej między Stronami umowy
z dnia ..................... dotyczącej …………….., zwaną dalej „Umową”, oraz zapewnienie
bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą
umowę o zachowaniu poufności o następującej treści:

§ 1.
1.

2.

3.

4.

Odbiorca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę
ujawniającą w związku z wykonywaniem Umowy, jak i wszelkich informacji
zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy
w jakiej zostały przekazane (zwane dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”),
z wyjątkiem tych informacji:
a) co do których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa,
b) które zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień
Umowy,
c) których ujawnienie następuje na żądanie organu do tego uprawnionego,
z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego
pisemnego poinformowania Strony ujawniającej przed dokonaniem takiego
ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
d) które zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Strony ujawniającej,
e) w odniesieniu do których Odbiorca może udowodnić, że był w ich posiadaniu
w chwili, w której zostały jemu udostępnione przez Stronę ujawniającą,
pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa,
f) uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo do ich posiadania i ujawnienia,
z tym zastrzeżeniem, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia postanowień
Umowy;
2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym
powierza wykonanie Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
3) poinformowania osób, o których mowa w pkt 2 powyżej, o poufnym charakterze
informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy o zachowaniu
poufności;
4) niewykorzystywania,
niekopiowania,
niepowielania,
nierozpowszechniania
jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to
niezbędne dla wykonania Umowy.
Odbiorca zobowiązuje się ponieść wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność
za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych,
również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 powyżej, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada
jak za własne.
Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem
przez osoby nieuprawnione.
W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania
Umowy wiążące dla Stron są jej postanowienia.

§ 2.
Odbiorca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw
do Informacji Poufnych przekazanych przez NCBR.

1.

2.

3.

4.

§ 3.
Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i zobowiązuje się
nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych,
do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych
niż wykonywanie Umowy.
Odbiorca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody
wyrządzone niezgodnym z niniejszą umową o zachowaniu poufności przetwarzaniem
danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym
przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych
osobowych.
W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje Umowę przy udziale osób trzecich, z zastrzeżeniem
§ 1 ust. 4 niniejszej umowy o zachowaniu poufności, postanowienia poprzedzających
ustępów rozciągają się także na te osoby, przy czym Odbiorca odpowiada za działania
lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy,
jak za działania lub zaniechania własne.
Odbiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR
upoważnia Odbiorcę do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych, przy czym Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR
o osobach upoważnionych podając dane wskazane w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych.

§ 4.
Niniejsze umowa o zachowaniu poufności obowiązuje przez cały okres wykonywania Umowy,
jak również bezterminowo po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

1.

2.

1.

§ 5.
Odbiorca zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje
Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 niniejszej
umowy o zachowaniu poufności.
Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne
oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
§ 6.
W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy o zachowaniu poufności, druga Strona będzie miała prawo do żądania
natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie
do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane drugiej Stronie

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni
do ustosunkowania się do niego.
W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,
w tym danych osobowych, Odbiorca zobowiązuje się wpłacić na numer rachunku
bankowego podany przez NCBR karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 7.
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności podlega prawu polskiemu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy o zachowaniu poufności wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy
o zachowaniu poufności niedające się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Strony ujawniającej.
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności sporządzona została w dwóch egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część niniejszej umowy o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 1 – Wzór
oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W imieniu Strony ujawniającej:

W imieniu Odbiorcy Informacji
Poufnych:

…………………………………………
(data i podpis)

…………………………………………
(data i podpis)

/WZÓR/
OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Warszawa, dnia …………………… r.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść umowy o zachowaniu poufności
informacji
z dnia 25.05.2018 zawartej między ………………………………………………
a …………………………………… z siedzibą w ………….. (..-…), adres: ……………, i
wynikające z niej zobowiązania do zachowania w poufności ujawnionych Informacji Poufnych.
Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik ………………………………………..
(nazwa
firmy)/zleceniobiorca/Wykonawca*
………………………………………..
do zachowania w poufności wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione
w związku z moim uczestnictwem w wykonywaniu …………….., na warunkach określonych
w ww. umowie. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować
odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

……………………………………
(data i czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(wzór)
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, zwanym dalej Administratorem
a
…………………………………… z siedzibą w ………….. (..-…), adres: ……………, zwaną
dalej Podmiot przetwarzający.
Mając na uwadze fakt, iż:
1) Strony zawarły umowę dnia ……………… w przedmiocie usługi polegającej
na wykonaniu Aplikacji oraz zapewnieniu Hostingu, utrzymania i rozwoju Aplikacji,
na podstawie, której Podmiot przetwarzający zobowiązał się do przetwarzania danych
osobowych (dalej „umowa”, „umowa główna”,
§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych:
nazwiska i imiona, numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, numer
telefonu oraz e-mail.
2. Przekazywane na podstawie niniejszej umowy dane dotyczą następujących kategorii
osób: beneficjenci, wnioskodawcy, personel projektu.
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej umowy
odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy odnosi się
do następujących kategorii przetwarzań: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
udostępnianie podwykonawcom będącym personelem projektu, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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, rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie
w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy
głównej.

§2
Obowiązki i odpowiedzialność Stron
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
artykułu 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa
osób, których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi
dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób,
których dotyczą dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy,
zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot
przetwarzający dokumentacją ochrony danych.
3. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, Administrator
powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych
w odniesieniu do rodzajów danych oraz kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej
umowy.

§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami ochrony określonymi w niniejszej umowie;
b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora – co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada
na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku przed rozpoczęciem
przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
c) niezwłocznie
informować
Administratora,
jeżeli zdaniem Podmiotu
przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub innych
przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych
osobowych.
d) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie
nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania
nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych;

e) niezwłocznie informować Administratora danych o obowiązku prawnym
udostępnienia danych osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy
zabraniają udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy
Artykułu 32 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację i/lub szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów
i usług przetwarzania danych,
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego,
o których mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 poniżej;
h) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą,
skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie
w zakresie wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również
udostępniać treść tej korespondencji;
j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w Artykule 28 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz umożliwiać Administratorowi
lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów,
w tym inspekcji i przyczyniania się do nich;

§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych
przez Podmiot przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu)
jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora
w odniesieniu do konkretnego dalszego przetwarzającego, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie
do umownego zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających
do przestrzegania takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu
przetwarzającego względem Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także
innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego
zobowiązuje się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało
się wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w niniejszej umowie.

§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, który zawierać będzie informacje
określone w pkt a – d Artykułu 30 ust. 2 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zobligowany będzie
do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony
danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane
kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde
żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych,
a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia
w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur
służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania
właściwych środków naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest
do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie
Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi
w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora żądania, w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości
o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości
kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie
i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający
w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych
przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl .

7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym
czasie Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej
zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania
w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający
podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie
i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony
danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia
tą dokumentację na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników
i innych osób przy pomocy, których przetwarza powierzone dane osobowe,
jak za własne działania i zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych
osobowych w sposób naruszający przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO
lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora danych
lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem danych na jego
żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, których dane
dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy
przetwarzający w stosunku do Administratora danych.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu
przetwarzającego uchybień w zakresie realizacji niniejszej umowy prowadzących
do naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego
zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on
odpowiedzialność.
15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim
w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, wskazanych powyżej.

§6
Prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania
kontroli prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej
umowy danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający
zobligowany będzie do współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego
zobowiązania w możliwe szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni
administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych
obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony
z Podmiotem przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni
roboczych od przekazania Podmiotowi przetwarzającemu
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora danych
zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora danych lub upoważniony
przez Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który
podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się
w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych
zawartych w protokole, mających na celu usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym
przetwarzającym, możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu
zgodności przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej
umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu,
bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7
Wsparcie administratora danych w realizacji praw określonych w rozdziale III RODO
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, podmiot przetwarzający w miarę
możliwości pomaga Administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora danych
w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych:

a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawo do usunięcia danych osobowych,
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
lub o ograniczeniu przetwarzania,
g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawo do sprzeciwu,
i. Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora danych w zakresie uzyskania
wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w ust. 9 Podmiot przetwarzający
w terminie 5 dni od otrzymania żądania poinformuje Administratora danych
o wykonaniu żądania.
4. Jeżeli podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa
w ust. 10, jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących
przyczyny, dla których nie zrealizował żądania Administratora.

§8
Czas trwania umowy
1. Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania umowy głównej.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot
przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności
od decyzji Administratora- wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone,
jak również usunąć ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa powszechnego
nakazują przechowywanie tych danych.

§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio
przepisy prawa kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Administratora danych.

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Podmiot
przetwarzający przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 oraz niniejszej umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary
pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zwrócić
Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki.
5. Zmiana niniejszej umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

Załącznik nr 1
Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, niniejszym wyrażam
zgodę na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających
na podstawie niniejszej umowy.
Oświadczam, że podmiot przetwarzający przedstawił mi listę podprocesów, z których usług
korzysta. Lista stanowi załącznik do niniejszej umowy.

W imieniu administratora danych

……………………………………….
podpis, pieczątka, data

