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Dot. Postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, instalacja
i wdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego Wraz ze świadczeniem usług
serwisowych.

Znak postępowania: NZ-FR/|l/PN /06h7
Zamawiający informuje , że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo
zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia
przez coi

1) Część Xlll, pkt 6.2 slwz otrzymuje brzmienie:

6.2. oceny zaoferowanych Systemów wg powyższych podkategorii dokona powołany przez
Zamawiającego zespół złożony z potencjalnych użytkowników Systemu' Każdy z
członków zespołu dokona indywidualnej oceny Systemu, przyznając W każdej z
podkategorii punkty od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Dla każdej z
podkategorii oceniany będzie zakres uwzględnienia cech wskazanych W poszczególnych
podkategoriach:

ocena 1: brak lub bardzo niski poziom odwzorowania pożądanych przez Zamawiającego cech
W poszczególnych podkategoriach :

a) wygląd aplikacji - brak czytelności, aplikacja nieprzejrzysta, szata graficzna i układ
pól nieczytelne, pola nieczytelne;

b) intuicyjność W zakresie obsługi dziatania niechronologiczne, działanie
nielogiczne, przyswojenie obsługi będzie wymagało wieIe czasu;

c) złożoność wprowadzania danych, wykonywania poleceń - bardzo wiele operacji
do uzyskania wyniku mimo mozliwości ich minimalizacji; bardzo duża ilość akcji
użytkownika, konieczna do uzyskania pożądanego efektu;

d) nazewnictwo - język niezrozumiały dla użytkownika, nieadekwatność opisu pól do
modułu; zupełna niezrozumiałość stosowanych skrótów; zupełna rozwlekłość i
nieczytelność opisów;

e) pomoc dla użytkownika z poziomu aplikacji - wyszukiwanie informacji bardzo
trudne, i zabierające użytkownikowi bardzo dużo czasu'

ocena 2: niski poziom odwzorowania pożądanych pruez Zamawiającego cech W

poszczególnych podkategoriach :
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a) Wygląd aplikacji - niski poziom czytelności, aplikacja nieprzejrzysta, choć nie tak
bardzo, jak przy ocenie (1), szata graficzna, układ pól na ekranie i czytelność pól na
niskim poziomie;

b) intuicyjność w zakresie obsługi - chronologia działań jedynie na nieco lepszym
poziomie, jak przy ocenie (1-); logika działania i łatwość przyswojenia na niskim
poziomie, jednak lepszym, niz ocena (1);

c) ztożoność wprowadzania danych, wykonywania poleceń wiele operacji
niezbędnych do uzyskania wyniku; duza ilość akcji użytkownika, konieczna do
uzyskania pożądanego efektu;

d) nazewnictwo _ zrot)miałość języka dla użytkownika jedynie na nieco wyższym
poziomie, jak przy ocenie (1), opis póljest nieco bardziej adekwatny do modułu jak
przy ocenie (1); stosowane skróty są trudno zrozumiałe; opisy długie i rozwlekłe;

e) pomoc dla użytkownika z poziomu aplikacji - wyszukiwanie informacji trudne i

zabierające dużo czasu.

ocena 3: średni poziom odwzorowania pożądanych przez Zamawiającego cech W
poszczegól nych pod kategoriach :

a) wygląd aplikacji - dostateczny poziom czytelności, przejrzystości, szata graficzna
na poziomie średnim, układ pól i czytelność na ekranie dostateczna;

b) intuicyjność w zakresie obsługi - chronologia działań dostateczna, logika działania
na średnim poziomie, przyswajalność dostateczna;

c) złożoność wprowadzania danych, wykonywania poleceń - średnia ilość operacji do
uzyskania wyniku; średnia ilość akcji użytkownika, konieczna do uzyskania
pożądanego efektu;

d) nazewnictwo - język dostatecznie zrozumiały dla użytkownika; opis pól jest
zasadniczo adekwatny do modułu; zrozumiałość skrótów na średnim poziomie;
opisy dość zwięzłe i czytelne;

e) pomoc dla użytkownika z poziomu aplikacji _ wyszukiwanie informacji na średnim
poziomie; szybkość dotarcia do potrzebnej informacji średnia.

ocena 4: dobry poziom odwzorowania pożądanych przez Zamawiającego cech W

poszczególnych pod kategoriach :

a) wygląd aplikacji - aplikacja czytelna, przejrzysta , dobry poziom szaty graficznej,
układ pól na ekranie iczytelność pól na dobrym poziomie;

b) intuicyjność w zakresie obsługi - chronologia działań dobra, logika działania i
łatwość przyswojenia na dobrym poziomie;

c) złożoność wprowadzania danych, wykonywania poleceń - mała ilość operacji do
uzyskania wyniku; niewielka ilość akcji użytkownika, konieczna do uzyskania
pożądanego efektu;

d) nazewnictwo - język jest zrozumiały dla użytkownika, opis pól adekwatny do
modułu; stosowane skróty są zrozumiałe; opisy zwięzłe i czytelne;

e) pomoc dla użytkownika z poziomu aplikacji _ wyszukiwanie informacji łatwe;
ścieżki informacji i szybkość dotarcia do potrzebnej informacji - dobra.
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ocena 5: bardzo dobry poziom odwzorowania pożądanych przez Zamawiającego cech w
poszczegól nych podkategoriach :

a) wygląd aplikacji - aplikacja bardzo czytelna, przejrzysta; szata graficzna doskonała,
układ pól na ekranie i czytelność pól na bardzo wysokim poziomie;

b) intuicyjność w zakresie obsługi - działania idealnie chronologiczne, logika działania
na wysokim poziomie; aplikacja bardzo łatwa do przyswojenia;

c) złożoność wprowadzania danych, wykonywania poleceń najmniejsza z

możliwych ilość operacji do uzyskania wyniku; minimalna ilość akcji użytkownika,
konieczna do uzyskania pożądanego efektu;

d) nazewnictwo - język bez problemów zrozumiały dla uzytkownika, opis pól zupełnie
adekwatny do modułu; stosowane skróty są zrozumiałe; opisy są zwięzłe i bardzo
czytelne;

e) pomoc dla użytkownika z poziomu aplikacji - bezproblemowe wyszukiwanie
informacji, informacja natychmiast dostępna dla uzytkownika bez potrzeby
zagłębiania się w lekturę pomocy.

2) Część Xlll, pkt 1 slwz otrzymuje brzmienie:

1'. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów przedstawionych w poniższej

tabeli, opisanych szczegółowo w dalszym fragmencie części Xlll slWZ.

Tabela 1. Kryteria oceny ofert

L.p. Nazwa kryterium Waga% opis kryteriów

271. Cena oferty z wyłączeniem

cenv za usługi serwisowe

Cena za jeden miesiąc usług

serwisowych

aunl brutto za rlatizacl; przedmio!u

zamówienia, z wyĘczeniern ceny za

usługi :serwisowe, podana w formulaizu

oferty

Cena brutto za wykonanie usług

serwisowych przez okres jednego

miesiąca w ramach etapu Vll oraz ,,opcji

serwisowej"

Cena brutto, jaką musi zapłacić

ZamawiającY ,za każdą godzinę pracy ze

strony Wykonawcy, w związku z rćalizacją

dodatkowych prac: w ramach

dodatkowego zakresu Umowy,,Op cja"''

152.

3. Cena roboczogodziny prac

dodatkowych

I---
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4. Cena dodatkowej licencji

użytkownika Systemu

Cena brutto jaką musi zapłacić

ZamawiającY za każdego nowego

użytkownika W przypadku przekroczenia

liczby uzytkowników objętej

5. Cechy użytkowe Systemu

przedmiotem zamówienia W ramach

dodatkowego zakresu Umowy ,Opcja"

Wygląd aplikacji, intuicyjność w zakresie

obsługi, złożońość wproŃadzania danych,

wykonywania poleceń, naŻewnićtwo,

'Fomoc, dla użytkownika z poziomu

aplikacjl : : :

Dodatkowe fu nkcjonalności wskazane

przez Zamawiającego ja ko wymaga nia

funkcjonalne dodatkowe określone w

załączniku nr 2 do oPL

6. ocena funkcjonalności

3) Załącznik nr 1 do slwz (oPz) - rozdz.8, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania arkuszy migracyjnych w postaci plików
xls lub csv zawierających strukturę migrowanych danych wraz z opisem umozliwiającym
prawidłowe wypełnienie arkuszy. Arkusze migracyjne muszą zostać zaakceptowane
przez Zamawiającego. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył arkusze migracyjne
Zamawiającemu minimum 6 tygodni przed planowanym terminem migracji próbnej'

4|7alącznik nr 1 do slwz (oPz) - rozdz.9, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Z. Wymagana jest wymiana danych z:

1) Bankowością elektroniczną: NBP (główne rachunki bankowe Zamawiającego,
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej), mBanku (rachunek bankowy ZFŚś),

BZWBK (rachunki bankowe PKZP), BGK;

Systemem PŁATNlK ZUS;

Systemem TREZoR w zakresie eksportu i importu danych. lnformacje dotyczące
eksportu i importu danych z/do systemu Trezor znajdują się na stronie Ministerstwa
Finansów;

4) Systemem eDeklaracje;

Ż5
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5) Aplikacją kliencką do wysyłania plików JPK;

6) Możliwość eksportu danych z Systemu w formatach: txt, csv, xls, doc, xml, pdf, xlsx,

docx;

7) Możliwość importu danych do Systemu w formatach: txt, csv, xls, doc, xml, pdf, xlsx,

docx;

8) Czytnikami kodów kreskowych oraz drukarkami kodów kreskowych w zakresie
generowania oraz czytania kodów;

9) lntegracja z zewnętrznymi systemami w zakresie pobierania słowników: KRs,
REGoN, KŚT.

5} Załącznik nr 1 do oPZ (Wymagania funkcjonalne podstawowe) - Wymaganie WoG3.12
otrzymuje brzmienie:

woc3.12

System bazodanowy powinien posiadać wbudowane narzędzia do budowy
hurtowni danych i kostek OLAP oraz wbudowane mechanizmy ETL.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, W którym System posiada wbudowane
narzędzia do budowy hurtowni danych i dokonywania wszechstronnych
wielowymiarowych analiz danych (OLAP) pobieranych z operacyjnych baz
danych oraz wbudowane mechanizmy ETL.

6} Załącznika nr 7 do S|WZ (Minima!ne wymagania sprzętowe} otrzymuje brzmlenie:

Proszę o wypełnienie tabeli dla serwera wirtualizacyjnego, niezbędnego na potrzeby

wdrożenia Systemu.

Tabela 1' Minimalne Wymagania sprzętowe zapewniające sprawną pracę Systemu

Przeznaczen ie serwera :

3
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5

Pamięć operacyjna RAM

Płyta główna

Kontroler RAID



7| Załącznik nr 1 do oPZ (Wymagania funkcjonalne podstawowe), 1. Wymagania ogólne,
Bezpieczeństwo po usunięciu wymagania WoG3. 1 1. otrzymuje brzmienie:

'WOG3.14

iWOG3.15

lWOG3.16

rwoc3.17

klientów.

I aaza danych musi umozliwiać konfigurację odporną na awarie (fail-over) tzn'
i możliwość pracy co najmniej dwóch senruerów jednej bazy danych w klastrze.t _ --_ - - -t -- '

!Zamawiająry nie wymaga dostarczenia licencji umożliwiająrych skorzystanie z tego
i prawa, ale dostarczona wersja silnika bazodanowego musi umozliwiać taką
konfigurac;ę:

!aaza musi udostępniać mechanizm zarządzaniasystemem Za pomocą uruchamianych z

Ilinii 
poleceń skryptów administracyjnych, Kóre pozwolą zautomaĘować ruĘnowe

i czynności związane z zarządzaniem serwera.
Jlzy!l9::|ay5z.anezZarząOz-an)e'|mse-rw-e:-a:
I 
Rejestrowanie stanów niesprawności systemu i ich przyczyn w logach co najmniej: data

,łd?rzeni? ł idenĘ-fi kacja błędu, opis błęd u.

I Możliwość monitorowania tworzenia/modyfikacji danych, Ęestrowanie kto i kiedy
iwprowadził zmianę (równiez usunął rekord)' Informacja widoczna przy operacjach lub

Idanych w Systemie. Dostęp do informacji doĘczących: rodzaju zmiany, daty zmiany i

Iosoby, Kóra dokonała zmiany.

WOG3:18 
JP-rzel

woc3.1e lz3le
1 onta. t........................

Ą



8) Załącznik nr 5 do SIWZ (Wymagania doĘczące prezentacji próbki system), w rozdziaIe
III, pkt I. ogólne otzymuje brzmienie:

woc2.2

l Przedstawienie działania scentralizowanego modułu administraryjnego:
j 1. Utworzenie konta użytkownika.

i 2' adzyskiwanie hasła.
j 3. Nadanie uprawnień/pzypisywania ról uzytkownikowi.

| +. Atotowanie/odblokowania konta.
Ij 5. Usunięcie konta uzytkownika'
I'
I

l:edno loqowanie do całegtlogowanie do całego Systemu (z wyłączeniem

iPracowniczego). Brak konieczności dodatkowych |ogowań
j przechodzeni u pomiędzy modułami Systemu'

''Czy usunąć
dla róznych

I
I

i

t

I

2. lWOG4.1
,

I

I

j

I
i

I

3. lWOG4.26

Poftalu
przY

ii

9) Załącznik nr 1 do oPZ (Wymagania funkcjonalne podstawowe) - wymaganie WoG 2.3
otrzymuje brzmienie:

System powinien umozliwiać zarządzanie kontami uzytkowników co najmniej w

woc2.3

zakresie:
1. dodawa n ia l edy cji l zablokowa n ia konta uzytkowni ka (log i n, hasło, i mię, nazwi sko)
2. ustawienia ryklicznej zmiany hasła,
3' wymuszenia naĘchmiastowej zmiany hasła,
4' ustawienia czasu Wazności konta,
5. ustawienia praw dostępu dla uzytkownika,

6. przypisania uzytkownika do struKury organizacyjnej,
7' odzyskiwania hasła.

10) Załącznik nr 1 do oPZ (Wymagania funkcjonalne podstawowe) - wymaganie KAD1.12
otrzymuje brzmienie:

I

idokumenty pracownika (np. ksiązeczka Źeglarska, paszpoń, dowód osobisĘ).
KADI.12 i Mozliwość wpisania Ępu dokumentu, nr dokumentu, podmiotu wydającego dokument,

idaĘ wydania, daĘ wazności dokumentu. Typy dokumentów zesłownikowane.

LL) Załącznik nr 2 do oPZ (Wymagania funkcjonaIne dodatkowe) - wymaganie DoD8.2
otrzymuje brzmienie:

Ą



Informacja w kartotece kadrowej o wydanych
przepustkach: numer przepustki, data wydania oraz data
wazności przepustki; możliwość dopisania wielu przepustek
dla danego pracownika.

L2) Załącznik nr 1 do oPZ (Wymagania funkcjonalne podstawowe) - vvymaganie ZZ1.8
otrzymuje brzmienie:

L3| Załącznik nr 1 do oPZ (Wymagania funkcjonalne podstawowe) - Wymaganie SPR2.18
otrzymuje brzmienie:

:l
; iW przypadku wystawienia faktury za wynajem pokoi,

l .oo, ., o i (osobodoba) będzie wyliczana przez System na podstawie

l""'_'" l'przez Użytkownika danych: faktycznego terminu pobytu

i korzystających z usługiwynajmu pokoi.

L4)Zalącznik nr 1 do SIWZ (oPz|,w rozdz.8 dodaje się pkt 8 o brzmieniu:

8.Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych W

przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie

stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne (np. w związku ze

zmianami stanu prawnego lub innej logiki realizacji zadań w Systemie). Rezygnacja
Zamawiającego będzie miała formę pisemną.

15) W Załącznlku nr 5 do S|WZ (Wymagania dotyczące prezentacji próbki system}, w rozdziale
!I Regulamin prezentacji dodaje się pkt 30 o brzmieniu:

jednostka miary
wprowadzonych
oraz ilości osób

{'t...

ZZI.B

l

l_

Mozliwość ustawienia ścieżek akceptacji dokumentu ZP wraz z możliwością ich zmiany.
ściezki mogą przebiegać równolegle w zalezności od rodzaju zapotrzebowania.
Konieczność uwzględnienia zastępstw. Aktualna ściezka wygląda następująco:

1. zapotrzebowanie wypełnione przez komórkę organizacyjną zostaje pzekazane
pracownikowi magazynu, gdzie otrzymuje numer, pod którym zostaje
zarejestrowany w Ęestrze zapotrzebowań;

2. następuje sprawdzenie dostępności materiałów w magazynie - w przypadku
dostępności dokument zostaje skierowany do komórki merytorycznej;

3. jezeli konieczny jest zakup, zapotrzebowanie zostaje skierowany do pracownika
zaopatrzenia w celu Wyceny zakupu a następnie przekazane do komórki
merytorycznej odpowiedzialnej za dany rodzaj zakupu;

4. jeżeli komórka merytoryczna nie akceptuje zakupu, zapotrzebowanie nie zostaje
realizowane, komórka organizaryjna zostaje o Ęm fakcie powiadomiona a
za potrzebowanie wraca do pracown ika magazynu ;

5. po akceptacji komórki merytorycznej zapotaebowanie zostaje przekazane do
głównego kięgowego w celu potwierdzenia dostępności środków finansowych;

6. w przypadku braku środków zapotrzebowanie zostaje wstrzymane do czasu
dostępności środków lub przeniesione na rok następny;

7. po podpisie głównego księgowego następuje zatwierdzenie zapotzebowanie przez

1 osobę upowaznioną.



30. W razie Wystąpienia w trakcie prezentacji awarii sprzętowej dopuszcza się możliwość
przedłuzenia Prezentacji, jednak nie więcej, niż o 1 (jedną) godzinę łącznie dla całej
Prezentacji.

16}Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór Umowy), $ 10 ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Terminy poszczególnych działań w ramach audytu zostaną ustalone wspólnie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą' W przypadku braku możliwości wspólnego ustalenia
terminów, zostaną one Wyznaczone przez Zamawiającego. WyznaczonY przez
Zamawiającego termin będzie nie krótszy, niż 1-4 dni.

L7|Załączn|k nr 2 do SIWZ (Wzór Umowy), s 11 ust. 11, pkt 10} otrzymuje brzmienie:

10) Zgłoszenie zostanie zamknięte po potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia
nieprawidłowości' Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie ze strony
Zamawiającego będzie wynosił do ].4 dni'

18) W Załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór Umowy} w s 13 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

S.Wykonawca przed powierzeniem przez 7amawiającego danych osobowych podpisze
umowę powierzenia danych osobowych Wg Wzoru załączonego do Umowy (Załącznik nr 8).
Zawarcie takiej umowy z Zamawiającym będzie niezbędne również w odniesieniu do
każdego podwykonawcy przetwarzającego dane osobowe.

L9|Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór Umowy}, $ 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5' Niżej wymienione Załączniki do Umowy, podpisane przez Strony, stanowią integralną część Umowy:

1) Załącznik nr 1. opis przedmiotu zamówienia,

Ż) Załącznik nr 2' Speryfikacja infrastruktury sprzętowej.

3) Załącznik nr 3' Formularz ofeftowy,

4) Załącznik nr 4. Umowa licenryjna,

5) Załącznik nr 5. Wykaz osób,

6) Załącznik nr 6. CeĄrfikat polisy oC,

7) Załącznik nr 7. Umowa konsoĘum, w sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

B) Załącznik nr B. Wzór umowy powierzenia danych osobowych'

20) W Załączniku nr 2 do SIWZ Wzór Umowy dodaje się Załącznik nr 8 do Umowy o brzmieniu
określonym w Załączniku nr 1 do ninlejszego dokumentu informującego o zmianie treści
Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

2l| Część XlV, pkt 2 slwz otrzymuje brzmienie:

2' Najpóźniej przy zawarciu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:



kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w $ t9 Wzoru Umowy,

dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie lub kwalifikacje osób
skierowanych do realizacji zamówienia, spełniające Wymagania określone w pkt V
SIWZ,

zabezpieczenie nalezytego wykonania zamówienia, zgodnie z pkt XV slWZ,

minimalne wymagania sprzętowe, wg zatącznika nr 7 do SIWZ,

rejestr ryzyk, wg załącznika nr 3 do oPZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym
także składania wymaganych dokumentów oraz wadium.

Zalaczniki:
1'Załącznik nr 8 do Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do slWZ.

a)

b)

c)

d)

e)

,+*EKTKA; J //u,-ł-
ż.w. Janusz Młziarz

f
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Załacznik nr 1 do Zmianv SIWZ' o którvm mowa w pkt. 20

Załącznik nr 8 do Umowy
NZ-FR/il/PN /06/17

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..2017 roku w pomiędzy:

Skarbem Państwa - Morską
Gdynia, , REGON L92634I29,
reprezentowa nym przez:

Służbą Poszukiwania i Ratownictwa,
NIP 586-20-76-216, zwanym w dalszej

ul. Hryniewieckiego 10, 8L-340
treści umowy,,Administratorem",

a

(kod pocztowy: ..................... ), przy ul. ................ , wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy

W ...''......'. Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRs 450638,
NlP ..''.......... kapitał zakładowy: - wpłacony w całości, zwanym w dalszej treści
umowy ,,Przetwarza jącYm" , reprezentowanym przez:

5 1. Przedmiot umowy i oświadczenia stron

Celem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy zdnia29 sierpnia L997 r' o ochronie danych
osobowych (dalej: Ustawa) przy wykonywaniu przez Przetwarzającego umowy dostawy, instalacji i

wdrożenia Zintegrowanego Sytemu lnformatycznego nr z dnia ........ (dalej:

umowa na ZlS), Administrator w trybie art. 31 ust. ]_ i n. Ustawy powierza Przetwarzającemu
przetwarzanie wszelkich danych osobowych gromadzonych w istniejącym systemie informatycznym
Administratora, a Przetwarzający podejmuje się tego przetwarzania na własny koszt i ryzyko.

Dane osobowe, które będą przetwarzane przez Przetwarzającego stanowią przede wszystkim: imię i

nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania/zameldowania, numer ewidencyjny
PESEL, nr telefonu (stacjonarnego/komórkowego), adres e-mail, NlP, REGoN i inne dane
identyfikujące osoby lub podmioty, których dane są zgromadzone w istniejącym systemie i są przez

ten system wykorzystywane do prawidłowej pracy.

Administratorem danych osobowych W rozumieniu ustawy o danych osobowych wyżej
wymienionych pozostaje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych w powierzonym zakresie

wyłącznie w zakresie i w celu wykonania umowy na ZlS, w tym migracji danych. W szczególności
zabronione jest przetwarzanie danych w innym celu niż zapewnienie prawidłowości działania ww.
systemu.

1,.

2.

3,

4,

11_

Ą'



1.

5 2' obowiązku Przetwarzającego

Przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów
informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa Wymagany przez
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministraĄi z dnia 29 kwietnia 2oo4 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (dalej : Rozporządzenie)'

Przetwarzający zobowiązuje się spełnić warunki, W tym podjąć środki zabezpieczające powierzone
dane, o których mowa W art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a
Ustawy.

W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do:

a) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

b) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania
danych osobowych, a W szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez
niego upoważnienie,

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych,

e) zobowiązania osób upoważnionych do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich

zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od
tych osób indywidualnych oświadczeń,

f) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy $ 3 Rozporządzenia.

c) natychmiastowego zawiadomienia Administratora o: każdym nieupowaznionym dostępie do
danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania danych osobowych; każdym żądaniu
otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane prZetwarza w zakresie przetwarzania
dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
wszczęciu przez Generalnego lnspektora ochrony Danych osobowych u Przetwarzającego
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.

9 3. Termin obowiązywania Umowy

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy na ZlS.

Niniejsza umowa Wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania umowy na ZlS (odstąpienia,

wygaśnięcia), bez względu na tryb tego rozwiązania'

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni, zwrócić Administratorowi wszelkie powierzone dane osobowe i

skutecznie usunąć je z nośników własnych, a także kopii zapasowych pozostających w jego

dyspozycji. Z czynnościtych naleŹy sporządzić pisemny protokół i przekazać go Administratorowiw
terminie 7 dniod wygaśnięcia umowy.

S 4. Kontrola Administratora

1-. Administrator jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania niniejszej umowy przez

Przetwarzającego oraz przestrzegania przepisów Ustawy iwydanych do niej aktów wykonawczych.

2.

3.

1..

2.

3.
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3.

W celu wykonania kontroli Administrator ma prawo m.in. do Wstępu do pomieszczeń, w których
Przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe czy ządania złożenia pisemnych i ustnych
wyjaśnień w celu ustalenia zasad przetwarzania. Administrator może również w każdej chwili ządać
wydania danych osobowych, usunięcia z nośników Przetwarzającego, czy też udzielenia dostępu do
systemu teleinformatycznego Przetwarzającego celem przeprowadzenia kontroli przetwarzania
danych osobowych.

W razie stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszej umowy,
Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia oraz żądania
naprawienia szkody poniesionej wskutek naruszeń.

5 5. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych umoWą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z

zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

Ewentualne spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane W drodze negocjacji polubownych, a

dopiero po Wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy czym postanowienie niniejsze nie
stanoWi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności negocjacji polubownych, strony oddadzą
sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy czym Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ADMINISTRATOR PRzETWARZAJĄcY

1.

2.

3.

4.
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