ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej
utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064
2. Jednostka prowadząca: Dział Projektów Międzynarodowych
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawach merytorycznych i proceduralnych związanych z prowadzonym zapytaniem:
Kamil Dębiński, fax: 81 445 41 75; e-mail: kamil.debinski@kul.pl.
III. Tryb udzielenia zamówienia
1.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1025).
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
3.
Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.
j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) i nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8.
4.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu
i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu
i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
V. Termin wykonania zamówienia i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: miesiąc od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
2. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie usługi: w siedzibie Wykonawcy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na
zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
2) posiadają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalające na prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na

zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia – Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie
kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
wykazu wykonanych głównych usług stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z
załączeniem dowodów dotyczących głównych usług określających, czy usługi te zostały wykonane w
sposób należyty, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Przez główne usługi w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający
rozumie prawidłowo wykonane trzy usługi wykonania strony www o parametrach analogicznych
jak opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w okresie ostatnich 3 lat;
5) nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania tj.:
a) nie otwarto ich likwidacji oraz nie ogłoszono ich upadłości;
b) nie zostało wydane orzeczenie sądu zakazujące ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”,
na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego;
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne
określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W
przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione
niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis
Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy
Pzp, natomiast warunki spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,

2. Podpisany i zatwierdzony opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego;
3. Wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy” stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego;
5. Wykaz wykonanych głównych usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego wraz z załączeniem dowodów dotyczących głównych usług, określających, czy usługi te
zostały wykonane w sposób należyty.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty i informacje na temat oferty.
1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym dokumencie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje
odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto podaną w PLN dla przedmiotu
zamówienia, podając je w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
4. Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, do
ceny tej należy doliczyć koszty dojazdów i pobytu w siedzibie Zamawiającego, a także wszystkie
uwarunkowania oraz czynniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Cena ta jest ceną ostateczną jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu składania ofert.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej
Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokumenty składające się na
ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do
jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty mają być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem. Dokumenty składane w formie kopii zostaną uznane za dokumenty, jeśli
każda zapisana strona kopii dokumentu zostanie opatrzona napisem „za zgodność z oryginałem” i
datą wraz z podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
wskazanych, jako upoważnione w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy.
8. Ofertę w formie oryginału należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani oferty wariantowej.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
należy przekazywać drogą elektroniczną na adres kamil.debinski@kul.pl wraz z podaniem nazwy

postępowania. Zamawiający będzie przekazywał odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców
pisma w tej samej formie.
2. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
W tym przypadku Wykonawcę obowiązują formy, o których mowa wyżej w pkt. 1. Zamawiający
jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający w przypadkach uzasadnionych ma prawo przedłużenia terminu na składanie ofert,
wówczas informuje o tym wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane
przedmiotowe zapytanie ofertowe.
4. Zamawiający może nie udzielić odpowiedzi, jeżeli zapytanie zostanie złożone w terminie nie
pozwalającym na prawidłowe złożenie odpowiedzi lub jego treść będzie bezzasadna.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów
oceny:
Kryterium

Waga kryterium [%]

Cena brutto za
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
C

70%

Maksymalna liczba
punktów za dane
kryterium
70

Doświadczenie w
realizacji usług
analogicznych do
usługi będącej
przedmiotem
zamówienia (więcej
niż 3 usługi w
ostatnich latach)
D

30%

30

Sposób oceny wg wzoru

Ocena w zakresie tego kryterium
zostanie dokonana na podstawie
wypełnionego
załącznika
pn.
„Oferta Wykonawcy” i złożonej w
nim deklaracji Wykonawcy:
C = (Cn / Co) x 70 pkt
gdzie:
C – ocena punktowa za oceniane
kryterium ceny;
Cn – najniższa cena ofertowa
(brutto)
spośród
wszystkich
podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Maksymalna ilość punktów, jaką
Zamawiający może przyznać w tym
kryterium to 70 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium
zostanie dokonana na podstawie
wypełnionego załącznika pn.
„Oferta Wykonawcy” i złożonej w
nim deklaracji Wykonawcy:
0 pkt – otrzyma Wykonawca, który
oświadczy, że w ostatnich trzech
latach wykonał nie więcej niż 3
usługi o parametrach analogicznych
jak opisane w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
10 pkt – otrzyma Wykonawca,
który oświadczy, że w ostatnich

trzech latach wykonał 4 lub 5 usług
o parametrach analogicznych jak
opisane w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
20 pkt – otrzyma Wykonawca,
który oświadczy, że w ostatnich
trzech latach wykonał 6 lub 7 usług
o parametrach analogicznych jak
opisane w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
30 pkt – otrzyma Wykonawca,
który oświadczy, że w ostatnich
trzech latach wykonał 8 lub więcej
usług o parametrach analogicznych
jak opisane w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Maksymalna ilość punktów, jaką
Zamawiający może przyznać w tym
kryterium to 30 pkt.
Łączna ilość

100 %

100

1. Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru:
O=C+D
O - to suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej;
C - ocena punktowa uzyskana za kryterium „Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”;
D - ocena punktowa uzyskana za kryterium „Doświadczenie w realizacji usług analogicznych do usługi
będącej przedmiotem zamówienia (więcej niż 3 usługi w ostatnich latach)”.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz opisie przedmiotu zamówienia i uzyska największą ilość punktów w
oparciu o kryteria wyboru.
XI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferta przygotowana zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego, będąca jednym zbiorem trwale
złączonych dokumentów i oświadczeń ma być spakowana w jedną zamkniętą, nieprzezroczystą kopertą
lub inne zamknięte nieprzezroczyste opakowanie, które zapewni brak możliwości odczytania jego
zawartości.
2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, oferta powinna być przygotowana
zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego, a następnie zeskanowana w jednym pliku
zawierającym wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiającego tj.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dział Projektów Międzynarodowych, pokój CTW-10
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
z dopiskiem OFERTA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA I UTRZYMANIA STRONY WWW LUBELSKIEGO CENTRUM
ARBITRAŻU I MEDIACJI w ramach projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Ofertę w formie skanu należy przesłać do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00 na adres e-mailowy:
kamil.debinski@kul.pl.
5. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dział Projektów Międzynarodowych, pokój CTW-10
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00.
6. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z
kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta.
Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich
nienaruszalność.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający taką ofertę zwraca niezwłocznie bez
otwierania.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania,
oznaczenia koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazana w
zapytaniu ofertowym lub na niewłaściwy e-mail.

1.

2.
3.

4.
5.

XII. Informacja o formalnościach, po złożeniu ofert.
W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszego zapytania
ofertowego, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku, gdy wykonawca nie
uzupełni brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferta zostanie
odrzucona.
W przypadku niespełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale
VI niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci przedmiotową ofertę.
Po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu
drogą elektroniczną.
Po wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia.
1. Wszelkie informacje wprowadzone do treści umowy związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz
warunkami płatności, a także warunkami na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały
zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1;
2) Formularz „Oferta Wykonawcy” - załącznik nr 2;

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3;
4) Wykaz wykonanych głównych usług - załącznik nr 4;
5) Wzór umowy - załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia
Usługa opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej
utrzymania w okresie realizacji projektu nr POWR.02.17.00-00-0056/17-00 pn. „Lubelskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
1. Usługa obejmuje:
a) opracowanie strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (w skrócie: LCAM);
b) wykup domeny o nazwie ustalonej z Zamawiającym na okres obejmujący czas realizacji projektu, tj. od
dnia zakupu domeny do dnia 22 listopada 2019 r. (uwaga: jeśli minimalny okres zakupu domeny wynosi rok,
to domena zostanie zakupiona na rok lub – jeśli przed zakończeniem projektu kończy się roczny okres
wykupu domeny, to powinna zostać wykupiona również na kolejny rok);
c) zapewnienie utrzymania strony internetowej LCAM na okres obejmujący czas realizacji projektu, tj. od
dnia zakupu domeny do dnia 22 listopada 2019 r. (uwaga: jeśli minimalny okres zakupu domeny wynosi rok,
to domena zostanie zakupiona na rok lub – jeśli przed zakończeniem projektu kończy się roczny okres
wykupu domeny, to powinna zostać wykupiona również na kolejny rok).
2. Opracowanie strony internetowej LCAM obejmuje komplet prac, w tym:
a) opracowanie szaty graficznej,
b) zaprogramowanie strony,
c) przetestowanie, wprowadzenie uwag Zamawiającego,
d) umieszczenie strony na wskazanym przez Zamawiającego serwerze.
3. Strona będzie w języku polskim.
4. Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na tworzenie
dodatkowych modułów w przyszłości.
5. Nawigacja strony za pomocą menu głównego, rozwijalnego (drop‐down).
a) strona główna: slider z logo
b) aktualności,
c) informacje o projekcie,
d) wydarzenia,
e) regulamin,
f) oferta,
g) mediatorzy,
h) współpraca,
i) galeria,
j) dane kontaktowe.
6. Strona internetowa musi zostać zaprojektowana, zoptymalizowana i wdrożona zapewniając jej
dobrą indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!, bing.

7. Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS Content Management System) w pełni zarządzana przez panel administracyjny.
8. System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron
internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i
formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu
podczas tworzenia stron www.
9. CMS musi umożliwiać m.in. samodzielne: a) dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron;
b) zamieszczanie, usuwanie zdjęć; c) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów; d)
zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania.
10. Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez
pracowników Zamawiającego.
11. Strona internetowa musi umożliwiać łatwą rozbudowę struktury oraz posiadać możliwość
dodania/zmiany/skasowania sekcji/kategorii/artykułu.
12. Strona internetowa powinna automatycznie dostosowywać się do rozdzielności monitora.
13. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia dwóch
pracowników Zamawiającego z funkcjonalności, użytkowania i zarządzania treścią nowej strony
internetowej.
14. Wszelkie dane typu login oraz hasło uprawniające do zalogowania się do systemu zarządzania
treścią CMS zostaną przeniesione i udostępnione pracownikowi KUL, który będzie
administratorem strony internetowej.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania innych czynności, wiążących się z wykonaniem i
obsługą techniczną strony, w tym wsparcia administratora strony www po stronie
Zamawiającego.
16. Autorskie prawa majątkowe do strony www zostaną przekazane Zamawiającemu.
17. Zamawiający może korzystać z utworu na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do
formatu, systemu lub standardu,
c) użyczenie, najem lub dzierżawa,
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
e) wprowadzanie do pamięci komputera,
f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną)
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci
kablowe i platformy cyfrowe,
h) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji, prawo do rozporządzania
opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w

j)

tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji,
prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego
na nośniku CD/DVD/innym:_____ – w liczbie ___ kopii) lub tłumaczenia jego formy
(dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków
dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla
celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub
wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub
zbliżonej formie,

k) kod źródłowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, zostanie dostarczony Zamawiającemu
na informatycznym nośniku danych (CD/DVD/innym: _________ - w liczbie _______ kopii), w
formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie
kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w
szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku
komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi
programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia
oprogramowania takiego Programu lub Serwisu do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest
uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub
utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania
18. Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie
wykorzystywał praw autorskich podmiotów trzecich, do których wykorzystania nie jest
uprawniony i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich tych podmiotów.
19. Strona www ma na celu promowanie polubownego sposobu rozwiązywania sporów w sprawach
gospodarczych poprzez korzystanie m.in. z Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, a także
informowanie o działaniach Lubelskiego Centrum, aby docierać do potencjalnych
zainteresowanych (w szczególności: sędziów, prawników i działy prawne reprezentujących strony
sporów w sprawach gospodarczych).
20. Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji posiada wsparcie naukowe w postaci Centrum Badań ADR
działającego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, z zespołem
badawczym. Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działa w sieci obejmującej 15 Koordynatora i
15 centrów.

...............................................
(miejscowość i data)

.............................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

..............................................
(pieczątka Wykonawcy)
OFERTA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy ………………………………..............………...................................................………………...……
…………………………………………………………................……...............…………………………..……………….…………..…..,
Adres siedziby ……………………………………….................……..............…..………….….……………………………………...
…………………………………………………………….................…………………...…………………………………………………..….,
Adres do korespondencji ……………………………….................…………….…….……........................................…
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….,
Nr tel. - ............................................................., Nr fax - ...........................................................
E-mail: ............................................................, http://www.………………........………..........…,
NIP - ..............................................................., REGON - ............................................................,
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Usługa opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum
Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
składamy sporządzoną na podstawie otrzymanej dokumentacji ofertę skierowaną do
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym i załącznikach:
Lp.

Elementy składające się na całość usługi

1

2

1

Wykonanie strony www LCAM

2

Wykup domeny dla www LCAM

3

Utrzymanie strony www LCAM
RAZEM (suma wierszy 1-2)

Wartość netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)
3
4
SPOSÓB OBLICZEŃ:

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość brutto
(zł)

5
=3x4

6
=3+5

--------------

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……....……………..…….. zł,
(słownie:............................................................................................................................................... zł)
Wartość podatku VAT………………………………..………..…..........…... zł,
(słownie: ............................................................................................................................................ zł)
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………….…………………………….……….….. zł,
(słownie: .............................................................................................................................. zł)

2. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty
realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią opisu przedmiotu zamówienia, zawierającego informacje
niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, wskazanych w
Załączniku pn. Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*

Lp. Firma podwykonawcy

Wartość lub procentowa część
Część zamówienia, jaka zostanie
zamówienia, jaka zostanie powierzona
powierzona podwykonawcy**
podwykonawcy

1
2
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że zawarty w opisie przedmiotu zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach.
9. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 570) i
pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie
przez Zamawiającego z tych baz danych oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy
składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy

.............................................................
(miejscowość i data)

1

.....................................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 3
...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego
Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie
Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………...........……………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………....…………………........…………………………………………………….….,
Adres siedziby ……………………………………………………………...……………........................................................….
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………........……….,
1. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania.

..............................................
(miejscowość i data)

.................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4
...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
Nazwa Wykonawcy . ……………….......……………………………….....................………….....
…………………………………………......…………………………....…..............…….………….,
Adres siedziby …………………………......………………………………..............…………......….
………………………………………………......…………………………..............……….……….,
Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy następujące
usługi (zgodnie z wymaganiami znajdującymi się w zapytaniu ofertowym rozdział VI):
Lp.

Przedmiot
zamówienia
(nazwa usługi)
1

Nazwa i adres
podmiotu na rzecz
którego usługa była
wykonywana
2

Wartość brutto
Czas realizacji przedmiotu zamówienia
zamówienia
Termin
Termin zakończenia
wykonanego przez rozpoczęcia (dzień, (dzień, miesiąc, rok)
Wykonawcę/ów
miesiąc, rok)
3
4
5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ponadto w załączeniu przedstawiamy również dowody potwierdzające, czy w przypadku co najmniej trzech
usług zostały one wykonane w sposób należyty.

...............................................
(miejscowość i data)

.............................................................
( podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY
UMOWA NR ………………………………………………..……………….
zawarta w dniu ……................... w Lublinie, pomiędzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-01610-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................................
a
..........................................................................................................................................................
..................................... NIP .............................................., REGON ............................................. zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................................
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami.”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi opracowania strony internetowej
Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji
projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
2. Usługa obejmuje:
a) opracowanie strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (w skrócie: LCAM);
b) wykup domeny o nazwie ustalonej z Zamawiającym na okres obejmujący czas realizacji projektu,
tj. od dnia zakupu domeny do dnia 22 listopada 2019 r. (uwaga: jeśli minimalny okres zakupu domeny
wynosi rok, to domena zostanie zakupiona na rok);
c) zapewnienie utrzymania strony internetowej LCAM na okres obejmujący czas realizacji projektu, tj.
od dnia zakupu domeny do dnia 22 listopada 2019 r. (uwaga: jeśli minimalny okres zakupu domeny
wynosi rok, to domena zostanie zakupiona na rok).
3.Szczegółowy zakres umowy zawarto również w Załączniku nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu
zamówienia.
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej
staranności, rzetelnie i terminowo zgodnie z doświadczeniem, wiedzą fachową,
oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
§2
ZOBOWIĄZANIA ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w
okresie trwania niniejszej umowy dokumenty mające związek z realizacją przedmiotu umowy.
2.Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy.
3.Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu
wykonywania przedmiotu umowy.
4.Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania usługi posiadają wymagane w tym
zakresie kwalifikacje.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i wskazane do
wykonywania czynności objętych umową.
6.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o bieżących sprawach
wymagających interwencji oraz o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zamówienia.
7.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług zgodnie z
przepisami prawa, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.
8Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy odpowiada za jakość
wykonywanych usług, ich terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

9.Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i
celu objętym niniejszą umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i
na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
§3
INFORMACJE POUFNE
1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz
informacji w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i
organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy, bezpośrednio
lub pośrednio od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, zwanych w dalszej
części umowy informacjami poufnymi, w związku z podejmowanymi działaniami na rzecz realizacji
przedmiotu zamówienia.
2.Wykonawca, która otrzyma informacje poufne zobowiązany jest do zapewnienia ich ochrony w
stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie
mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego
charakteru działalności.
3.Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy informacji poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania i rozpowszechniania osobom i podmiotom trzecim.
4.Wykonawca zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy
wszystkie osoby, które z uwagi na cel współpracy będą miały styczność z informacjami poufnymi.
5.Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje poufne zebrane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy będą wykorzystywane wyłącznie do celu realizacji przedmiotu umowy.
§4
CENA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy wynosi
……………………zł
brutto
(słownie:……………………………..),
w
tym
wynagrodzenie
netto:
……………………………
zł
(słownie:……………………….)
oraz
podatek
VAT:
……………zł
(słownie:………………………………….), obejmuje:
1) wynagrodzenie za opracowanie strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w
wysokości
brutto:…………………………………………,
obejmujące
wynagrodzenie
netto
………………………………… oraz podatek VAT ……………………..;
2) wynagrodzenie za wykup domeny strony www na okres obejmujący czas realizacji projektu, tj. od
dnia zakupu domeny do dnia 22 listopada 2019 r. lub – jeśli minimalny okres zakupu domeny
wynosi rok – na okres jednego roku w wysokości brutto:…………………………………………, obejmujące
wynagrodzenie netto ………………………………… oraz podatek VAT ……………………..;
3) wynagrodzenie za zapewnienie utrzymania strony internetowej LCAM w okresie od dnia zakupu
domeny do końca okresu ważności domeny, o którym mowa w punkcie 2) w wysokości
brutto:…………………………………………, obejmujące wynagrodzenie netto ………………………………… oraz
podatek VAT ……………………..
2.Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, wypłacone będzie jednorazowo, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, wystawionej/-ego przez Wykonawcę po
prawidłowym wykonaniu strony www LCAM oraz wykupieniu domeny na okres, o którym mowa w
ust. 1, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru wykonania usługi bez zastrzeżeń, w terminie 30
dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za zachowany,
jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.
3.Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie należne składki i inne należności
budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie ciąży
obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
4.Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy
Zamawiającego.
5.Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani regulować
ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
TERMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po
podpisaniu umowy i do zakończenia realizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, za wyjątkiem usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. c, tj. zapewnienia utrzymania strony
internetowej LCAM, które zakończy się w dniu zakończenia ważności domeny.
2. Jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stronę niezgodną z postanowieniami niniejszej
umowy, a Zamawiający zażąda wprowadzenia poprawek, Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić
je w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem.
3. Jeżeli Zamawiający nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia strony, uznaje się ją za przyjętą, zaś Wykonawca nie jest zobowiązany do
wprowadzenia poprawek.
4. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszej Umowy są:
a)ze strony Zamawiającego ………………………………………………………………
b)ze strony Wykonawcy………………………………………………………..…………
3.Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie świadczenia usług
oraz do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją
niniejszej umowy.
5. Miejsce realizacji usługi: siedziba Wykonawcy.
§6
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż
wskazany w § 5 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru, przeniesie majątkowe prawa autorskie do
wykonanej strony www na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do
formatu, systemu lub standardu,
c) użyczenie, najem lub dzierżawa,
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
e) wprowadzanie do pamięci komputera,
f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną)
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci
kablowe i platformy cyfrowe,
h) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji, prawo do rozporządzania
opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w
tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji,
j) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego
na nośniku CD/DVD/innym:_____ – w liczbie ___ kopii) lub tłumaczenia jego formy
(dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości

lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków
dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla
celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub
wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub
zbliżonej formie,
j) kod źródłowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, zostanie dostarczony Zamawiającemu
na informatycznym nośniku danych (CD/DVD/innym: _________ - w liczbie _______ kopii), w
formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie
kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w
szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku
komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi
programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia
oprogramowania takiego Programu lub Serwisu do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest
uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub
utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.
3. Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie wykorzystywał
praw autorskich podmiotów trzecich, do których wykorzystania nie jest uprawniony i ponosi
wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich tych podmiotów.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Na podstawie art. 28 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 (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str.1) zwanego dalej RODO, Zamawiający jako Administrator powierza Wykonawcy
jako Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w
umowie.
2.Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów RODO.
3.Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania
obejmuje m.in.:
a) Imiona,
b) Nazwisko,
c) Nazwisko rodowe,
d) Data urodzenia,
e) Miejsce urodzenia,
f) PESEL,
g) Wykształcenie,
h) Numer(-y) telefonu(-ów),
i) Adres e-mail,
j) Adres do korespondencji (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy, gmina).
4.Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane przez
Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 i w terminie obowiązywania
umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
2)nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji umowy;

3)ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do
pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych;
4)zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO,
także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy;
5) trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników będących w
posiadaniu Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy i
niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada
żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową;
6) udzielenia pomocy Administratorowi, w niezbędnym zakresie, podczas wywiązywania się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, o
których mowa w rozdziale III RODO, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
RODO;
7)udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6.Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby
zatrudnione u Wykonawcy, posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
7.Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników u niego zatrudnionych, wyznaczonych
do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
8.Wykonawca wyda pracownikom, o których mowa w ust. 7, upoważnienia, o których mowa w ust. 6.
9.Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 6, nastąpi po zapoznaniu się pracowników
Wykonawcy, o których mowa w ust. 7, z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych.
10. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, poinformuje Zamawiającego
o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych
do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich
niewłaściwego wykorzystania;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
11.W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w
ocenie Zamawiającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na wniosek i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
Wykonawca zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, bez
zbędnej zwłoki.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli lub audytu zgodności
przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz RODO.
13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi,
dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o której
mowa w ust. 12 lub umową w miejscach, w których są one przetwarzane.
14. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy
jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, wynikających z kontroli lub audytu przeprowadzonej na podstawie ust. 12 i 13.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów RODO, a także za przetwarzanie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
16. Wykonawca może powierzyć, powierzone do przetwarzania dane osobowe, do dalszego
przetwarzania innym podmiotom jedynie w celu wykonania Umowy, wyłącznie po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz pod warunkiem, że wskazany podmiot daje
gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art.
28 ust. 1 RODO.

17. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 16, pisemną
umowę zgodną z celami i warunkami opisanymi w niniejszej Umowie.
18. Projekt umowy, o której mowa w ust. 17, przekazywany jest do uprzedniej akceptacji
Administratora.
19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię umowy, o której mowa w ust. 17, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
20.Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny.
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze
spoczywających na innych podmiotach, o których mowa w ust. 16, obowiązków ochrony danych
osobowych.
22. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych jest
zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§8
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących
wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu lub rozpoczęciu realizacji usługi bądź przekroczenie innych
terminów wskazanych w umowie, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za wykonywanie przez Wykonawcę usługi w sposób nienależyty, m.in. w zakresie węższym niż
wskazany w umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony
przypadek;
3) za każde inne naruszenie postanowień niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2.W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
3.Kary umowne podlegają kumulacji, nie więcej niż do wartości 30% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. Potrącenia, mogą być dokonywane po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych. Zamawiający pisemnie powiadomi
Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś
braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w
sposób określony w zdaniu 1 niniejszego ustępu.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w sytuacji, gdy naliczone i potrącone kary umowne nie rekompensują pełnej wysokości
szkody.
§9
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany
okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2.W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.

3.Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą bez zachowania terminu
wypowiedzenia z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących
sytuacjach:
a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności,
b) niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych obowiązków wynikających z niniejszej
umowy przez Wykonawcę po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w
wyznaczonym terminie odpowiednim do rodzaju naruszonych obowiązków, naruszenia te nie
zostaną usunięte.
4.Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:
1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –
Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania
umowne bądź nie dotrzyma terminów zawartych w niniejszej umowie, co potwierdza na piśmie
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego
wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;
3) nastąpi rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją
Pośredniczącą uprawnioną do wykonywania praw z umowy o dofinansowanie projektu;
4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności;
5) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości wykonywanych usług;
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym
czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez
Wykonawcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa lub wykroczenia.
6.Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 4 niniejszej umowy z
zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez
Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi
rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie
ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części umowy.
Rozwiązanie umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z powodu
rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w sytuacji:
a) przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy bądź zmian będących następstwem działania organów
administracji,
c) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w sytuacji o której mowa w §
7 umowy,
d) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
e) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, w wyniku
przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
f) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, bądź leżących po stronie Zamawiającego skutkujących
niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 6 umowy bądź okoliczności
wynikających z powodów leżących po stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu
przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować

zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu realizacji
przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;
g) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Stron skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 6
umowy bądź okoliczności wynikających z powodów leżących po stronie Zamawiającego, po
ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może
dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;
h) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i
niemożliwych do zapobieżenia;
i) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
j) zmian wynikających z art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – po upływie 12 miesięcznego okresu
obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że zmiany o których mowa w art. 142
ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym
uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen;
k) zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, co będzie miało
wpływ na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy oraz przeprowadzania
poszczególnych etapów audytu.
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy aneksu, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy, a także
osób odpowiedzialnych za koordynację działań wynikających z niniejszej Umowy, nie stanowi zmiany
jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4.Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie
danych teleadresowych, jaka nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku
zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i
powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się
skuteczne.
5.Ponadto, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt. 2), pkt. 3) i
pkt. 6) ustawy Pzp.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
b. formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2;
c. Protokół odbioru – wzór – załącznik nr 3.
3.Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.
4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

…………………………………………
Wykonawca

…………………………………………..
Zamawiający

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR

do Umowy nr ………………………………... z dnia …………………………………………..
sporządzony w dniu …………………………………………………………………….…… w Lublinie
Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin;
Wykonawca: ………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
Przedmiot umowy: …………………………………………………………………….……………………………………………………



Wykonawca wykonał przedmiot umowy, a Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z umową
Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ze strony Zamawiającego:

ze strony Wykonawcy:

……………………….…………………………

………………………………………….

