Regulamin korzystania z systemu Platforma Konkursowa GovTech
Regulamin określa zasady korzystania z systemu służącego obsłudze konkursów, utrzymywanego przez
Naukowo-Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy, (dalej również jako NASK –
PIB), a realizującego zakres zdefiniowany przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny
pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1. Definicje
a. Dialog techniczny – działania podejmowane na zasadach art. 31a – 31d Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych lub powszechnie rozumianych konsultacji rynkowych.
b. Konkurs lub postępowanie konkursowe – postępowanie według art. 110 ustawy i nast.
PZP lub przyrzeczenie publiczne opisane w art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.
c.

Operator Merytoryczny Platformy (OMT) – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z
siedzibą w Warszawie (00-583), Al. Ujazdowskie 1/3, NIP: 5261645000.

d. Operator Techniczny Platformy (OTP) – Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, działającym pod adresem
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000012938, NIP: 5210417157.
e. Platforma Konkursowa GovTech – system teleinformatyczny dostępny pod adresem
https://konkursy.govtech.gov.pl, dalej System lub Platforma
f.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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
4.5.2016, str. 1, z późn. zm.).

g. Rozwiązanie - opracowanie studialne lub praca konkursowa, o której mowa w art. 117
ust. 2 ustawy PZP lub dzieło o którym mowa w art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia –
Kodeks Cywilny, złożona w konkursie przez Uczestnika.
h. Subkonto - oznacza konto założone w wyniku zaproszenia przez Użytkownika do
założenia konta na Platformie Konkursowej GovTech. Tworząc Subkonto, Użytkownik ma
możliwość określenia zakresu, w jakim nowy Użytkownik będzie mieć dostęp do usług
udostępnianych przez Platformę Konkursową GovTech w kontekście organizacji
reprezentowanej przez Użytkownika przesyłającego zaproszenie.
i.

Uczestnik – Użytkownik występujący w imieniu własnym, innej osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub związku
powyższego biorący udział w konkursie.

j.

Ustawa PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

k.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca indywidualny login i hasło, pozwalające na
dostęp do funkcji zakładania konkursu lub udziału w konkursie udostępnianych przez
Platformę Konkursową GovTech.

l.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy PZP.

m. Zespół GovTech – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów, powołany zarządzeniem
nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw
Programu GovTech Polska. Korzystanie z systemu Platforma Konkursowa GovTech jest
bezpłatne.
2. Korzystać z Systemu mogą zarówno Zamawiający mający na celu ogłoszenie konkursu oraz
Uczestnicy.
3. Aby korzystać z Systemu jako Zamawiający, należy posiadać konto email w domenie gov.pl. Jeżeli
Zamawiający nie posiada konta email w domenie gov.pl, jego konto będzie wymagać
zatwierdzenia przez Administratora Platformy Konkursowej GovTech.
4. Warunkiem założenia konta Zamawiającego oraz Uczestnika jest wypełnienie formularza
rejestracyjnego.
5. Zamawiający i Uczestnik w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o
swoich danych osobowych. Zamawiający i Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podane
dane osobowe.
6. Do zakładania postępowań konkursowych poprzez wypełnienie właściwego formularza w
systemie Platforma Konkursowa GovTech uprawnieni są wyłącznie Zamawiający.
7. Hasło służące do logowania powinno zostać zachowane w tajemnicy i nieudostępniane
podmiotom trzecim. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne
wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z systemu Platforma Konkursowa GovTech przez
osoby posługujące się jego loginem i hasłem.
8. Zamawiający mogą wykorzystywać do prowadzenia konkursu następujące funkcje systemu
Platforma Konkursowa GovTech:
a. Zakładanie subkont,
b. Zakładanie i publikowanie Dialogu Technicznego,
c.

Zakładanie postępowania konkursowego,

d. Publikację postępowania konkursowego,
e. Przyjmowanie Rozwiązań,
f.

Anonimizacja Rozwiązań,

g. Publikowanie wyników oceny Rozwiązań,
h. Pobieranie dokumentacji konkursu do celów archiwizacji przez Zamawiającego.
9. Uczestnicy mogą wykorzystać do udziału w Konkursie następujące funkcje systemu Platforma
Konkursowa GovTech:
a. Zakładanie subkont,

b. Przypomnienia o datach związanych z Konkursem lub Dialogiem Technicznym (funkcji
obserwacji),
c.

Wypełnienia, pobrania lub złożenia wniosku o dostęp do Konkursu lub Dialogu
Technicznego,

d. Wypełnienia oraz złożenia Rozwiązania,
e. Komunikacji z Zamawiającym.
10. Platforma Konkursowa GovTech wypełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych
określone dla postępowań konkursowych oraz zapisy dotyczące przyrzeczenia publicznego
zdefiniowanego przez Kodeks Cywilny, ograniczając je do funkcji realizujących dobre praktyki
wypracowane przez Zespół GovTech wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych. Dobre
praktyki dostępne są do pobrania ze strony https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobrepraktyki/govtech-polska/govtech-polska-rekrutuje-sektor-publiczny.

11. Niedostępność systemu Platforma Konkursowa GovTech nie stanowi podstawy roszczeń
względem Operatora Technicznego Platformy.
11. Operator Techniczny Platformy oraz Operator Merytoryczny Platformy jest uprawniony do
zablokowania dostępu do konta Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na
szkodę Platformy Konkursowej GovTech, Zamawiających lub innych Użytkowników,
naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń lub innymi incydentami z zakresu
bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ochrona danych osobowych
12. Administratorem danych osobowych użytkowników systemu Platforma Konkursowa GovTech
jest OMP.
13. Administrator Danych przestrzega prawa Użytkowników do prywatności, dokłada należytej
staranności w zapewnieniu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych jak również
zabezpiecza przed przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
14. OMP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.
15. Celem funkcjonowania Platformy Konkursowej jest świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej,
udostępnionej w sieci Internet, która umożliwia Zamawiającym i Uczestnikom elektroniczne
przeprowadzenie Konkursu oraz przechowywanie jego przebiegu do celów archiwizacji.
16. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi powiadamiania o nowych
konkursach, zbierania informacji zwrotnej dotyczącej zadowolenia z funkcjonowania Platformy
Konkursowej GovTech, informowania o innych działaniach prowadzonych przez Zespół GovTech.
17. Dane Użytkowników przetwarzane będą przez okres posiadania przez nich konta na Platformie
Konkursowej GovTech. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte, jeśli brał on udział w
Konkursie – do momentu pobrania przez Zamawiającego dokumentacji konkursu lub wygaśnięcia
terminu na jej pobranie.

18. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
19. W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z (założenia konta Użytkownika) Platforma
Konkursowa GovTech, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
20. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
21. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
będące wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
Wymagania techniczne
12. W celu korzystania z systemu Platforma Konkursowa GovTech konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
13. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
odbioru danych:
•

specyfikacja połączenia - wymagana przeglądarka internetowa z obsługą protokołu SSL,

•

format danych oraz kodowanie Platforma Konkursowa GovTech - Formularze dostępne
są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

•

oznaczenia czasu odbioru danych – Platforma Konkursowa GovTech - wszelkie operacje
opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

14. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
•

Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0

•

Mozilla Firefox od wersji 15

•

Google Chrome od wersji 20

Zmiany Regulaminu
15. Administratorowi systemu Platforma Konkursowa GovTech przysługuje prawo do zmiany
Regulaminu. O zmianach regulaminu powiadomieni zostaną wszyscy Użytkownicy drogą
elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email.
16. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie Patformy Konkursowej
GovTech.
17. Korzystanie z systemu Platforma Konkursowa GovTech jest równoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu.
18. Zmiana Regulaminu nie wpływa na ważność dotychczas zrealizowanych lub realizowanych
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedzialność Zamawiających

19. Zamawiający ma możliwość realizacji Konkursu na Platformie.
20. Zamawiający odpowiada za wszystkie treści wprowadzone na Platformie.
21. Zamawiający odpowiada w szczególności za opublikowanie przyrzeczenia publicznego
Zamawiającego w postaci ogłoszenia o Konkursie i ponosi wszystkie konsekwencje prawne i
organizacyjne związane z tym faktem.
22. Zamawiający odpowiada za archiwizację dokumentacji przebiegu Konkursu oraz Dialogu
Technicznego. Platforma Konkursowa GovTech udostępnia funkcję pobrania dokumentacji do
dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu lub Dialogu Technicznego. Przez dokumentację
postępowania konkursowego rozumie się treść regulaminu, treść ogłoszenia, informacje o tym
jacy Użytkownicy złożyli wnioski o dostęp do postępowania, statusy tych wniosków, lista
Uczestników, złożone przez nich opracowania studialne lub prace konkursowe, skład Sądu
Konkursowego, dokonana ocena przez Sąd Konkursowy, lista pytań i odpowiedzi umieszczonych
na Platformie Konkursowej GovTech. Dokumentacja postępowania konkursowego po upływie 3
miesięcy od zakończenia konkursu zostanie usunięta.
Odpowiedzialność Operatora Technicznego Platformy (OPT)
23. Zadaniem OPT jest wyłącznie dostarczenie narzędzia teleinformatycznego umożlwiającego
przeprowadzenie procedury postępowania konkursowego od jego ogłoszenia do wyboru
zwycięzcy w zakresie wymienionym w pkt. 8 oraz w pkt 9.
24. OPT nie odpowiada za prawdziwość danych publikowanych przez Zamawiających.
25. OPT nie monitoruje posiadania przez Uczestników odpowiednich dokumentów niezbędnych do
udziału w konkursie.
26. OPT nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną w formularzach zakładających
postępowania konkursowe. OPT zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych
Systemu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z
wybranych funkcjonalności bądź całego Systemu. OPT zobowiązuje się do wcześniejszego
powiadomienia Usługobiorców o terminie i przewidywanym czasie trwania prac
konserwacyjnych. W takim przypadku OPT nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców.
27. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu
wymagających natychmiastowego podjęcia działań, OPT zastrzega sobie możliwość czasowego
ograniczenia lub wstrzymania dostępności Systemu bez wcześniejszego powiadomienia
Użytkowników i Zamawiających oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu
przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Systemu. W takim przypadku OPT nie ponosi
odpowiedzialności wobec podmiotów korzystających z Systemu.

Odpowiedzialność Operatora Merytorycznego Platformy (OMT)
28. Zadaniem OMT jest nadzór nad prawidłowością procesu ogłaszania Konkursu, w
szczególności zgodności z obowiązującym prawem szablonów dokumentów generowanych
przez Platformę Konkursową GovTech.
29. OMT realizuje też funkcje związane z zapewnieniem jakości obsługi Zamawiających i
Uczestników przez podmioty realizujące zadania w ramach Zespołu GovTech.
30. OMT nie odpowiada za prawdziwość danych publikowanych przez Zamawiających.

31. OMT nie monitoruje posiadania przez Uczestników odpowiednich dokumentów niezbędnych do
udziału w konkursie.
32. OMT nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną w formularzach zakładających
postępowania konkursowe.
Inne postanowienia
33. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
34. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z roszczeniami wynikającymi z działania
systemu Platforma Konkursowa GovTech określonym niniejszym Regulaminem będzie sąd
właściwy dla siedziby OPT.

