Warszawa, dnia 28 października 2022 r.
Zaproszenie do składania ofert
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert
na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP)
w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych
z wyłączeniem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie rocznego dostępu do elektronicznej bazy
danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika
Praw Dziecka.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielić Zamawiającemu łącznie 65 jednoczesnych
dostępów on-line (licencji imiennych) na korzystanie z bazy SIP 24/h, 7 dni w tygodniu
przez cały okres obowiązywania umowy w dwóch poniższych wariantach:
- 5 dostępów we wariancie rozszerzonym oraz
- 60 dostępów w wariancie podstawowym.
Dostęp musi być możliwy bez względu na adres IP, z którego następuje połączenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr do Zaproszenia 1 –
wzór umowy i Opis przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Kod CPV:
48810000-9– systemy informacyjne
48610000-7 – systemy baz danych
II. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
Przesłanki wykluczenia z postępowania i wymagane dokumenty związane z
wykazaniem braku podstaw do wykluczenia:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać nie mogą ubiegać się Wykonawcy podlegający
wykluczeniu, to jest Wykonawcy w stosunku do których otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził
likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).\
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców, w
stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3
tejże ustawy,
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3
tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku Wykonawcy
wykluczonego na podstawie ww. przesłanek Zamawiający odrzuci ofertę takiego
Wykonawcy.
3) Wykonawca może być wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania.
4) Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą złoży:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na ww. podstawie. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd
Zamawiający ma go pobrać.
III. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
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2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem
ofertowym:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub wskazać w formularzu oferty adresy strony internetowej, pod którym
Zamawiający może te dane samodzielnie bezpłatnie uzyskać;
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Formularz oferty powinien zostać wypełniony, podpisany i przesłany w formie skanu
lub też przesłany w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Analogicznie sporządzić i
podpisać należy oświadczenie.
5. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert
wariantowych. Cenę za realizację zamówienia należy zaokrąglić do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym
lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez pełnomocnika Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
wchodzący w skład oferty lub złożony z ofertą sporządzany w języku innym niż polski
musi być złożony z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
IV. Miejsce oraz termin składania
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przesłać na adres: przetarg@brpd.gov.pl wskazując w tytule
wiadomości „Oferta na SIP”
3. Termin składania ofert: 08 listopada 2022 r. godz. 12:00
V. Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
następującymi kryteriami i ich wagami:

będzie

się

kierował

1) Kryterium oceny ofert- Cena 40%
Punkty oferty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
[

cena jednostkowa oferty najtańszej
cena jednostkowa oferty ocenianej

X 40] =

Liczba punktów oferty

2) Kryterium- Zawartość bazy orzecznictwa 45%
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Zamawiający oceni zawartość bazy orzecznictwa systemu oferowanego przez
Wykonawcę, to jest wskazaną przez Wykonawcę w ofercie ilość orzeczeń sądów
polskich, europejskich trybunałów, orzeczeń administracji i pism urzędowych w bazie/
systemie. Zamawiający nie dopuszcza wielokrotnego liczenia danego orzeczenia przez
Wykonawcę w łącznej wskazywanej liczbie orzeczeń dostępnych w SIP.
Punkty oferty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
[

Liczba orzeczeń bazy badanej oferty
Najwyższa liczba orzeczeń bazy wśród ofert

X 45] =

Liczba punktów oferty

3) Kryterium- Dodatkowe dziedziny prawa- 15%
Wykonawca, który dla 5 licencji w wariancie rozszerzonym zaoferuje dodatkowe
moduły zawierające dodatkowe dziedziny prawa poza wymagane minimum otrzyma
następującą ilość punktów:
•

Dane osobowe - 5 pkt;

•

Informacje niejawne- 5 pkt;

•

Prawo własności intelektualnej – 5 pkt.

Cena oferty zostanie obliczona wg wzoru: CO=C+Z+D. Oferta może uzyskać łącznie
maksymalnie 100 pkt. 1pkt-=1%
VI. Ocena ofert i procedura
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do składania ofert i zostanie
uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przedstawione kryteria oceny (zdobędzie największą
liczbę punktów).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści
oferty lub złożonych dokumentów i oświadczeń oraz wezwania do uzupełnienia
brakujących dokumentów. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający
zastrzega prawo do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich oraz
innych omyłek polegających na niezgodności z treścią warunków zamówienia,
nie powodujących zmiany treści oferty.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w pierwszej kolejności dokona badania
i oceny ofert, a następnie sprawdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
jedynie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie nie wybranie żadnej oferty w przypadku przekroczenia
ceny przeznaczonej na ten cel.
8. Zamawiający może zrezygnować ze skorzystania ze złożonych ofert bez podania
przyczyn i unieważnić postępowanie.
9. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
tych ofert.
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10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę z
najwyższą liczbą punktów Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia drugiemu w
kolejności Wykonawcy.
11. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały warunków przedstawionych w
Zaproszeniu do składania ofert zostaną odrzucone.
12.Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem
zapytania.
13. Istotne postanowienia umowy zostaną ujęte w umowie zawartej z Wykonawcą.
14. Pytania można również przesyłać na skrzynkę pocztową: przetarg@brpd.gov.pl
VII. Dane osobowe:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 6, 00-791
Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”) na następujących zasadach:
1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Biuro
Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791
Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie lub osobiście pod
adresem ww. siedziby lub za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres
iod@brpd.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem
poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
1) w celu zawarcia umowy świadczenia opisanych usług i realizacji jej warunków,
w szczególności bieżących kontaktów w wykonaniu umowy. Podstawą prawną
przetwarzania jest zawierania umowa, a w przypadku danych osobowych osób
fizycznych przekazanych przez Wykonawcę - prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, tj. ich
pracownikami/współpracownikami, w sprawach biznesowych;
2) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością
i płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych,
przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej. Podstawą
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów
o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych;
3) w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki
prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
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4) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń związanych z umową – jeżeli zaistnieje spór związany z umową. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
dotyczący możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
5) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa- w szczególności przez cały czas trwania umowy i 4 lata od zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zawarto umowę.
Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną Administratora.
5. Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w zakresie koniecznym do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających ustawy
o dostępie do informacji publicznej, w tym innym podmiotom biorącym udział
w postępowaniu i innym osobom żądającym dostępu do dokumentacji postępowania;
2) organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;
3) podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia
zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp, czy
obsługą korespondencji.
Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
7. Uprawnienia:
1) Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora osoba ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2) Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane nie ma prawa:
a) do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany
pkt. 1 lit. d powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegały profilowaniu.
4. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Wykonawcę,
źródłem tych danych jest Wykonawca zamówienia publicznego, będący pracodawcą
osoby, której dotyczą dane lub podmiotem współpracujących z osobą, której dotyczą
dane, do której Wykonawca zwrócił się w związku z zamówieniem. Administrator
pozyskuje w tym zakresie następujące kategorie danych: imię i nazwisko, służbowe
dane kontaktowe – nr telefonu i adres e-mail i inne informacje wymagane do zawarcia
umowy i wykonania zamówienia.
7. Administrator przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Załączniki
1. Istotne postanowienia umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr
1)
2. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

(załącznik nr 3)
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ........................ roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 6 00-791 Warszawa, NIP 525-218-48-12, REGON 016387630,
reprezentowanym przez Panią Justynę Sokołowską- Dyrektor Generalną Biura
Rzecznika Praw Dziecka, zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………….……………………………………. reprezentowaną przez:
................................, zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu
Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w
Warszawie, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie
obowiązującego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Regulaminu wydatków
realizowanych z wyłączeniem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, została
zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Zamawiającemu łącznie 65 rocznych dostępów
(licencji imiennych na korzystanie) do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji
Prawnej (SIP) w trybie on-line, to jest 5 dostępów w wariancie rozszerzonym i 60
dostępów w wariancie podstawowym, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zapewni aktywność wszystkich dostępów w okresie od dnia 1 stycznia
2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przy czym Wykonawca przekaże wszystkie
niezbędne do uruchomienia dostępów dane aktywacyjne dla administratora
Zamawiającego na adres e-mail: it@brpd.gov.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.
3. Wykonawca zapewnia bez dodatkowego wynagrodzenia możliwość ponownego
wygenerowanie/ konfigurację hasła startowego/ haseł, jeżeli w czasie obowiązywania
umowy, Zamawiający/ użytkownik utraci hasło umożliwiające korzystanie z systemu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany loginu/hasła w każdej sytuacji, gdy
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba trzecia weszła w jego posiadanie.
5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do treści
zawartych w systemie lub licencje umożliwiające mu zgodne z prawem wywiązanie się z
niniejszej umowy oraz, że charakter stosunków prawnych łączących go z twórcami
poszczególnych składowych systemu powoduje, że nabywa on takie prawa do każdej
zaktualizowanej wersji systemu.
6. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego w ramach udzielonych
licencji z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej i intelektualnej nie
narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób
trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich,
praw pokrewnych, praw rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na
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znaki towarowe.
7. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia umowy nie dojdzie do naruszenia praw
osób trzecich. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek
roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z udzielonymi
licencjami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca
podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z
tym wszelkie koszty, w tym koszty doradztwa prawnego, procesu od chwili zgłoszenia
roszczenia oraz koszty zasadzonych kwot, odszkodowań. W szczególności, w razie
wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w
razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się w pełni z
warunkami przedstawionymi w OPZ i Umowie związanymi z realizacją przedmiotu
Umowy i je akceptuje.
9. Do kontaktów w związku z realizacją umowy ze strony Zamawiającego zostaje
wyznaczony …………………………..tel. …………………………….. e-mail: ………………………….
10. Do kontaktów w związku z realizacją umowy ze strony Wykonawcy zostaje
wyznaczony ………………………..tel. …………………………….. e-mail: ……………………………..
11. Zmiana osób wskazanych w ust. 10 i 11 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie
poinformowania drugiej Strony, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, o
rzeczonej zmianie.
12.Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia
2023 r.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do systemu stworzonego i
modernizowanego wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, z należytą starannością.
2. Wykonawca dołoży najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji
prawdziwości prezentowanych danych zawartych w systemie. Wykonawca nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w systemie i
skutki korzystania z systemu.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń
Zamawiającego, a także za brak możliwości dostępu do sieci Internet, skutkujące
brakiem możliwości korzystania z systemu; w szczególności Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści.
4. Wykonawca nie odpowiada za działania osób trzecich, nie ponosi odpowiedzialności
wobec Zamawiającego lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z
wykorzystaniem danych zawartych w Systemie lub brakiem możliwości korzystania z Systemu, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca nie odpowiada za skutki niewłaściwego wykorzystania Systemu powstałe z winy
Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za legalność w odniesieniu do własności treści zawartych w
systemie.
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7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania poprawności działania systemu w
całym okresie obowiązywania umowy.
8. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do systemu Wykonawca zobowiązuje
się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do nowej wersji systemu wraz z uzupełnieniami do
instrukcji użytkowania.
9. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
usunięcia awarii systemu nie później jednak niż do 3 dni po otrzymaniu przez
Wykonawcę zgłoszenia na adres mailowy: ……………………...............
10. Zamawiający może udzielić zgody na przesunięcie terminu wskazanego w ust. 1 w
sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
11. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, i zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§3
1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy wynosi ……………………. zł brutto (słownie: ………………….…………………….. złotych),
zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli koszty te nie zostały wprost
wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego
ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury
jest protokolarne potwierdzenie przekazania danych koniecznych do aktywacji
dostępów przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wzór stanowi załącznik nr
4 do umowy. Odbiór zostanie dokonany niezwłocznie po przekazaniu ww. danych.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania
dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że
wskazany do płatności rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym
wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru
prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy
podatników” (zwanego dalej„ Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od
towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o
braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie
uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy wszelkich roszczeń z tytułu wymagalnych Zamawiającemu kar umownych
zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
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6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
7. Wykonawca jest uprawniony złożyć fakturę/ rachunek w formie elektronicznej na
adres: …………………………… Wykonawca jest również uprawniony złożyć
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem PEF.
§4
1. W przypadku przerwy w dostępie do systemu z winy Wykonawcy, trwającej
jednorazowo, bez przerwy powyżej 24 godzin, Zamawiający jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
niedostępności systemu, nie więcej niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5%
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
3. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z nieterminowego i nienależytego
wykonania umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z
przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na powyższe potrącenie. Zamawiający
informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną o zamiarze
naliczenia kary umownej i o podstawie do jej naliczenia.
6. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich możliwych tytułów ograniczona
jest do wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a
także odstąpić od umowy w części w szczególności, gdy:
1) suma kar umownych przekroczy 5 % łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1 – oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od
dnia, w którym suma kar przekroczyła wskazaną wartość,
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu
wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniuoświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia określonego
wezwaniem, jeżeli Wykonawca nie zastosował się do wezwania,
3) przerwa w dostępie do systemu przekroczy 5 dni- oświadczenie o odstąpieniu może
zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki odstąpienia.
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2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Zapis ust. 1 dotyczący terminu na odstąpienie od umowy stosuje się
odpowiednio.
3. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieni wymaga
formy pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie z podaniem przyczyny odstąpienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§6
1. Zamawiający zastrzega zmianę postanowień umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych
po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;
3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie
usunąć winny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;
4) w przypadku działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji, mimo
zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku termin
zakończenia prac zostanie przesunięty o czas, w którym prace nie mogły być
prowadzone;
5) jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe z uwagi na stan epidemii wirusa SARSCoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia;
6) jeżeli łączna wartość zmian nie przekracza 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 Umowy. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem,
niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w
szczególności do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę postanowień umowy,
Strona, której dotyczą te okoliczności, jest uprawniona wystąpić na piśmie z wnioskiem
do drugiej Strony o zmianę postanowień umowy wykazując ww. okoliczności, to jest
przedstawiając propozycje zmian umowy oraz ich szczegółowe uzasadnienie, w tym – w
razie konieczności - szczegółową kalkulację. W przypadku akceptacji wniosku zmiany
umowy wchodzą w życie w terminie określonym aneksem do umowy wprowadzającym
zmiany. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 65 licencji na korzystanie z SIP w zakresie
objętym umową i OPZ, na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia
2023 r., w tym 5 do wariantu rozszerzonego i 60 do wariantu podstawowego – zgodnie z
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OPZ. Liczba dostępów jest równa liczbie licencji na korzystanie z SIP udzielonych
Zamawiającemu. Każda licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny i uprawnia do
korzystania z SIP dla potrzeb Zamawiającego, w tym przeglądania zawartości SIP oraz
dokonywania wydruków i kopii plików zawartych w SIP. Jedna licencja zapewnia jeden
dostęp do SIP.
2. Po upływie czasu wskazanego w umowie każda objęta umową licencja wygasa, a
Zamawiający traci prawo do korzystania z SIP.
3. Licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji do SIP ani do udzielania licencji
do materiałów zawartych w SIP.
§8
1. Strony oświadczają, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, każda ze Stron jest niezależnym
administratorem danych osobowych.
2. W związku z podpisaniem umowy Strony będą sobie udostępniać dane osobowe
swoich pracowników przewidzianych do jej realizacji.
3. Podstawą przetwarzania danych pracowników stron będzie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Strony oświadczają, że udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w
celu wykonania umowy i w zakresie do tego niezbędnym.
5. Zakres udostępnianych danych obejmuje: imię i nazwisko, stanowisko służbowe,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
6. Każda ze Stron zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7. Każda ze Stron potwierdza i oświadcza, że:
a) znane są jej wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych, w tym przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany
jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe;
b) dopełniła wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane będą
przekazywane wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
przepisów RODO;
c) przekazywane przez Strony dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w
celach związanych z realizacją niniejszej umowy.
8. W przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z przetwarzaniem danych w
związku z realizacją umowy, Strony zobowiązane są informować się nawzajem oraz
wspierać w udzielaniu wyjaśnień, dostarczaniu dokumentów oraz wykonywać inne
czynności, jeżeli będą konieczne do obrony przed tymi roszczeniami.
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9. Strony zobowiązują się nawzajem informować o stwierdzonych naruszeniach
ochrony danych osobowych niezwłocznie po ich wystąpieniu, przez co Strony rozumieją
termin 24 godzin od stwierdzenia wystąpienia naruszenia, jeżeli naruszenie to może
mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej
odpowiedzialnością.
10. Strony działając zgodnie z przepisami art. 13 i art. 14 RODO oświadczają, że
zrealizują obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, których dane będą
przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy. Klauzula informacyjna stanowi
załącznik nr 5 do umowy.
§9
1. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy lub w
związku z jej interpretacją Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w
przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Za dzień roboczy Strony uważają każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
niedziel, sobót, świąt i dni wolnych ustawowo.
3. Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a także postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Wykonawcy,
stanowiących załącznik nr 6 do umowy. Zastrzega się jednocześnie, że w razie
sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. Ogólnych Warunków Umowy a
postanowieniami umowy stosuje się postanowienia umowy.
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy staną się nieważne lub
bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i są wiążące we
wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego
lub więcej postanowień umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia
takiej treści umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron,
celowi i przeznaczeniu umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
6. Wszystkie Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
7. Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości
wynagrodzenia.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku
polskim, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1.
2.
3.

Opis Przedmiotu Zamówienia,
Oferta Wykonawcy,
Protokół Odbioru,
14

4.
5.
6.

Odpis z rejestru/CEIDG Wykonawcy
Klauzula inormacyjna
OWU Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie rocznego dostępu do elektronicznej bazy
danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika
Praw Dziecka.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielić Zamawiającemu łącznie 65 jednoczesnych
dostępów on-line (licencji imiennych) na korzystanie z bazy SIP 24/h, 7 dni w tygodniu
przez cały okres obowiązywania umowy w dwóch poniższych wariantach:
- 5 dostępów we wariancie rozszerzonym oraz
- 60 dostępów w wariancie podstawowym.
Dostęp musi być możliwy bez względu na adres IP, z którego następuje połączenie.
Dostępy w SIP będą realizowane za pomocą logowania do portalu przy użyciu sieci
Internet z wykorzystaniem indywidualnego loginu i kodu lub hasła. Loginem może być
adres e-mailowy użytkownika. Zamawiający dopuszcza generowanie/ kreowanie hasła
przez samego użytkownika.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
I. Dostęp w wariancie rozszerzonym dedykowany pionowi obsługi prawnej,
księgowości, zamówieniom publicznym i kadrom administracji publicznej. Baza
SIP musi zawierać co najmniej:
1) kompletną bazę aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, ocenionych co
do obowiązywania (akty prawa krajowego i UE);
2) kompletną bazę ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania przepisów UE
wydanych w dzienniku Urzędowym Seria L i seria C oraz wydanych w polskim wydaniu
specjalnym Dziennika Urzędowego UE;
Ad. pkt 1 i pkt 2 - Baza musi obejmować akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim i Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych. Wymagana dostępność
tekstów aktów prawnych (dopuszczalne ujednolicone teksty aktów prawnych)
opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r., w Monitorze Polskim od 1945 r., w
dziennikach urzędowych (resortowych) od 2001 r. zgodnie z przepisami zakresie
obowiązku ogłaszania aktów normatywnych, Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej
seria L i C – wydanie polskie od 2004 r. W przypadku aktów podlegających publikacji w
Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych wymagana jest dostępność do kompletu
obowiązujących aktów prawnych podlegających publikacji min. od 2010 roku
obowiązujących aktów prawnych. Baza aktów w języku polskim;
3) bazę orzecznictwa sądów i administracji (w tym również niepublikowanych);
4) bazę projektów ustaw wraz z uzasadnieniami - teksty projektów ustaw wraz z
kompletem uzasadnień min. od III Kadencji Sejmu;
5) katalog zmian rozporządzeń zmieniających rozporządzenia UE (rozporządzenia
zmieniające można otworzyć/przejść, bez konieczności odrębnego wyszukiwania tych
aktów);
6) bazę komentarzy i monografii dotyczących prawa polskiego i europejskiego;
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7) bazę tez z piśmiennictwa (ocenianą co do aktualności);
8) bazę bibliografii PAN;
9) bazę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE;
10) bazę orzeczeń KIO;
11) bazę wzorów dokumentów i wyjaśnień;
12) dostęp do aktualności branżowych, szkoleń online, bazy informacji i doradztwa z
zakresu kadr i księgowości - dopuszczalny dostęp do szkoleń nagranych i
udostępnionych w systemie do odtworzenia lub szkoleń on-line „na żywo”, baza
informacji z zakresu kadr i księgowości musi być oceniana co do aktualności.
Zamawiający wymaga kalendarium aktualnie wchodzących w życie aktów prawnych
oraz ustaw wygasających lub zmienianych.
Wymagany dostęp do następujących dziedzin prawa: prawo cywilne; postępowanie
cywilne; zamówienia publiczne; podatki; rachunkowość; finanse publiczne; prawo
pracy; prawo i postępowanie administracyjne; sądownictwo administracyjne; prawo
ubezpieczeń społecznych; prawo międzynarodowe (konwencje, itp.); dostęp do
informacji publicznej; egzekucja sądowa i administracyjna; prawo i postępowanie karne;
prawo wykroczeń.
II. Dostęp w wariancie podstawowym. Baza SIP musi zawierać co najmniej:
1) kompletną bazę aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, ocenionych co
do obowiązywania (akty prawa krajowego i UE);
2) kompletną bazę ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania przepisów UE
wydanych w dzienniku Urzędowym Seria L i seria C oraz wydanych w polskim wydaniu
specjalnym Dziennika Urzędowego UE;
Ad. pkt 1 i pkt 2 - Baza musi obejmować akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim. Wymagana dostępność tekstów aktów prawnych (dopuszczalne
ujednolicone teksty aktów prawnych) opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r., w
Monitorze Polskim od 1945 r., w dziennikach urzędowych (resortowych) od 2001 r.
zgodnie z przepisami zakresie obowiązku ogłaszania aktów normatywnych, Dziennikach
Urzędowych Unii Europejskiej seria L i C – wydanie polskie od 2004 r. Baza aktów w języku
polskim;
3) bazę orzecznictwa sądów i administracji (w tym również niepublikowanych);
4) bazę projektów ustaw wraz z uzasadnieniami - teksty projektów ustaw wraz z
kompletem uzasadnień min. od III Kadencji Sejmu;
5) katalog zmian rozporządzeń zmieniających rozporządzenia UE (rozporządzenia
zmieniające można otworzyć/przejść, bez konieczności odrębnego wyszukiwania tych
aktów);
6) bazę komentarzy i monografii dotyczących prawa polskiego i europejskiego;
7) bazę tez z piśmiennictwa (ocenianą co do aktualności);
8) bazę bibliografii PAN;
9) bazę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE;
10) bazę wzorów dokumentów.
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Zamawiający wymaga kalendarium aktualnie wchodzących w życie aktów prawnych
oraz ustaw wygasających lub zmienianych, aktualnie wchodzących w życie aktów
prawnych.
Wymagany dostęp do następujących dziedzin prawa: prawo cywilne; postępowanie
cywilne; prawo rodzinne i opiekuńcze; prawo i postępowanie administracyjne;
sądownictwo administracyjne; prawo międzynarodowe (konwencje, itp.); egzekucja
sądowa i administracyjna; prawo karne; postępowanie karne.
Wymagania ogólne i techniczne:
1. Minimalne wymagania dotyczące funkcjonalności SIP:
1) Wyszukiwania wg identyfikatora /sygnatury/ aktu;
2) Wyszukiwania wg rocznika;
3) Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania aktu;
4) Wyszukiwania według słowa/frazy/ skrótu nazwy ustawy;
5) Powiadomienia użytkownika o zmianach i utracie mocy wybranych aktów prawnych
6) Odwołania z poziomu aktu prawnego do orzeczeń;
7) Odwołania z poziomu aktu prawnego do pism urzędowych;
8) Odwołania z poziomu aktu prawnego do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego;
9) Odwołania z poziomu aktu prawnego do komentarzy;
10) Możliwość porównania treści przepisu aktu prawnego w brzmieniu przed zmianą
treści i po zmianie treści;
11) Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do
edytorów tekstów;
12) Możliwość wydruku z systemu w sposób poprawny (w formacie wyświetlonym na
monitorze): całego aktu, jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami
i bez przypisów;
13) Możliwość zapisania i przechowania dokumentów użytkownika w systemie i
profilowania bazy własnej użytkownika z możliwością udostępnienia innemu
użytkownikowi.
2. SIP musi umożliwiać korzystanie z zasobów w oparciu o przeglądarkę internetową
bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów/programów na
komputerach użytkowników. Zamawiający używa popularnych przeglądarek
internetowych: np. IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, pracujących w systemach
Windows (32bit i 64bit) i Linux (32bit i 64bit). Zamawiający dopuszcza wstrzymanie
wsparcia SIP w trakcie umowy dla przeglądarki IE pod warunkiem zgodności systemu z
przeglądarką Edge.
3. Interfejs SIP musi być w całości w języku polskim.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości czasowych przerw, spowodowanych
koniecznością aktualizacji serwisu lub prowadzenia prac konserwacyjnych. Przerwy te
powinny być zaplanowane wyłącznie w godzinach wieczornych lub nocnych i odbywać
się po wcześniejszym zawiadomieniu użytkownika na stronie logowania do systemu.
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5. Dostęp on-line do SIP udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę będzie
obejmować wszelkie aktualizacje systemu w okresie obowiązywania umowy, a także
możliwość pobierania danych z baz danych Wykonawcy stanowiących SIP.
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Załącznik nr 3 do umowy
Protokół odbioru
Dot. umowy nr ……………….. z dnia …………..
sporządzony w dniu …………… w …………….
w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia polegającego na
udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w
trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
1.

Wykonawca wykonał dostawę a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń stwierdzając,
że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową w następującym
zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………...........................................................
................................*
………………………………
Podpis Zamawiającego
* zaznaczyć właściwe
**- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W BRPD:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 6, 00-791
Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”) na następujących zasadach:
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Biuro
Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791
Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
a. -listownie lub osobiście pod adresem ww. siedziby,
b. za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl.
Inspektor Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem
poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora.
Cele i podstawa przetwarzania danych:
Administrator przetwarza dane osobowe:
1) w celu zawarcia umowy świadczenia opisanych usług i realizacji jej warunków,
w szczególności bieżących kontaktów w wykonaniu umowy. Podstawą prawną
przetwarzania jest wykonanie umowy, a w przypadku danych osobowych osób
fizycznych przekazanych przez Wykonawcę - prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami,
tj. ich pracownikami/współpracownikami, w sprawach związanych z jej realizacją;
2) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością
i płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych,
przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej. Podstawą
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów
o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych;
3) w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki
prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
4) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń związanych z umową – jeżeli zaistnieje spór związany z umową. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
dotyczący możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
5) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
Okres przechowywania:
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Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa- w szczególności przez cały czas trwania umowy i 4 lata od zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zawarto umowę.
Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną Administratora.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być:
4) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w zakresie koniecznym do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z art. 18
oraz art. 74 uPzp, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu
do dokumentacji postępowania;
5) organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;
6) podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia
zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp,
czy obsługą korespondencji.
Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,
za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Obowiązek podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wykonywania
umowy, w tym koniecznej współpracy w tym zakresie, a ich brak skutkować będzie
niemożnością jej wykonywania
Uprawnienia:
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora osoba ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inne informacje:
1) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegały profilowaniu.
2) Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
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4) W przypadku danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Wykonawcę,
źródłem tych danych jest Wykonawca zamówienia publicznego, będący pracodawcą
osoby, której dotyczą dane lub podmiotem współpracujących z osobą, której dotyczą
dane, do której Wykonawca zwrócił się w związku z zamówieniem. Administrator
pozyskuje w tym zakresie następujące kategorie danych: imię i nazwisko, służbowe
dane kontaktowe, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia,
umiejętności, uprawnień, publikacji i innych informacji wymagane do zawarcia umowy i
wykonania zamówienia.
5) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia- wzór formularza ofertowego
OFERTA
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani (nazwa/ imię i nazwisko):
...................................................................................................................................................................
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy (nazwa/ imię i nazwisko):
........................................................................................................................................................................................
adres/ siedziba (kod, miejscowość, ulica) ...................................................................................................
będącego (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, NIP ............................................ REGON .......................................
nr telefonu .....................................; e-mail ………………………..…………,
w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie
rocznego dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w
trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie, składamy
niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto …………………………… zł, to jest brutto………………………… zł (słownie:
……………………………………………), w tym VAT.
Kalkulacja ceny łącznej obliczona z uwzględnieniem następujących oferowanych cen
jednostkowych:
Cena
Cena
Cena
Cena
netto za 1 brutto za 1
Lp.
Przedmiot usług
Ilość
razem
razem
dostęp/
dostęp/
netto
brutto
licencję
licencję
1
Dostęp roczny(
licencja imienna) do
5
SIP w wariancie
rozszerzonym
2
Dostęp roczny
(licencja imienna) w
60
wariancie
podstawowym
3
Razem
Kryterium: Zawartość bazy orzecznictwa:
Oferowany SIP zawiera bazę orzecznictwa zawierającą ………………………………… orzeczeń.
Kryterium: Dodatkowe dziedziny prawa:
Oferowany SIP dla 5 licencji rozszerzonych poza wymaganym minimum zawiera
następujące dziedziny prawa:
Dane osobowe
TAK/NIE*
Informacje niejawne
TAK/NIE*
Prawo własności intelektualnej
Tak/NIE*
*skreślić nieprawidłowe lub zaznaczyć czytelnie prawidłowe
Oświadczenia Wykonawcy:
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ww. Zaproszenia i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia, a także zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające mi wykonanie
przedmiotu zamówienia.
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, iż załączone do oferty
dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania
ofert.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji.
6. Oświadczamy, że wykonaliśmy obowiązek informacyjny RODO.
7. Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej
umowy.
8. Odpis
z
rejestru
przedsiębiorców/
CEIDG
można
uzyskać
pod
adresem………………………………………………
.................................., dn. ..................... 2022 r
…………………………………………..
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
Załączniki:
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenie
Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
........................................................................................................................................................................................
.................
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
........................................................................................................................................................................................
.................
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie
dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie online na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
określonej w rozdz. II ust. 1 pkt. 1 Zaproszenia do składania ofert, to jest nie zachodzą
wobec Wykonawcy przesłanki dotyczące likwidacji Wykonawcy, układu w
postępowaniu restrukturyzacyjnym z przewidzianym zaspokojeniem wierzycieli przez
likwidację majątku Wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku Wykonawcy w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655), dotyczące ogłoszenia upadłości Wykonawcy
2. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
określonej w rozdz. II ust. 1 pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert, to jest nie zachodzi
wobec Wykonawcy którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
U. z 2022 r., poz. 835).
3. 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.
.................................., dn. ..................... 2022 r.

.............................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
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