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[SŁOWNIK POJĘĆ]
POJĘCIE
GovTech

DEFINICJA
Zespół mający na celu wypracowanie modeli współpracy
administracji publicznej z innowatorami, prowadzący m.in.
działania informacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii
Programu GovTech Polska.

Konkurs

Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu GovTech
Polska, którego przedmiotem jest „System identyfikacji
pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota”, prowadzony
przez Zamawiającego.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określający zasady prowadzenia Konkursu.

Platforma Konkursowa GovTech

System informatyczny umożliwiający prowadzenie oraz udział w
postępowaniu konkursowym, dostępny pod adresem:
konkursy.govtech.gov.pl.

Rozwiązanie Konkursowe

Praca konkursowa przygotowywana na Etapie I Konkursu zgodnie
z

wymaganiami

Zamawiającego

lub

praca

konkursowa

przygotowywana na Etapie II Konkursu zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
Sąd Konkursowy

Zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego powołany do
oceny

spełniania

przez

Uczestników

Konkursu wymagań

określonych w regulaminie konkursu, oceny oraz wyboru
najlepszych Rozwiązań.
Uczestnik

Podmiot, który złożył Wniosek o dopuszczenie do udziału w
Konkursie i został dopuszczony do udziału w Konkursie.

Zwycięzca

Uczestnik, który otrzymał najwięcej punktów w II Etapie
Konkursu i został zaproszony do negocjacji umowy w zakresie
wykonania Systemu Docelowego.
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Wnioskodawca

Podmiot, który złożył Wniosek o dopuszczenie do udziału w
Konkursie.

Zamawiający

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
NIP: 7740001454
REGON: 610188201

Zadanie I Etapu Konkursu

Opis

wymagań

Zamawiającego

stawianych

wszystkim

stawianych

najlepszym

Uczestnikom Konkursu.
Zadanie II Etapu Konkursu

Opis

wymagań

Zamawiającego

Uczestnikom wybranym w I Etapie Konkursu.
System Docelowy

Oprogramowanie jakie Zamawiający przewidział do wykonania
przez Zwycięzcę Konkursu.

NDA

Umowa o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement),
określająca, jakie informacje uznawane są za tajemnicę spółki i
podlegają bezwzględnej ochronie przed ich ujawnieniem.
Załącznik nr 3 do Regulaminu (wraz załącznikami)
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1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO

1.1.

Organizatorem Konkursu jest Zamawiający.

1.2.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres
Zamawiającego, przez Platformę Konkursową GovTech lub bezpośrednio do osób
uprawnionych do kontaktów z uczestnikami Konkursu w imieniu Zamawiającego:
a.

Łukasz Kopeć, tel.: +48 22 77 80, adres e-mail: govtech@orlen.pl

2.

FORMA KONKURSU

2.1.

Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.2.

Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być
podmioty spełniające warunki określone w Regulaminie. Do Etapu II Konkursu zaproszeni
zostaną Uczestnicy, których Rozwiązania Konkursowe uzyskały najlepsze oceny po Etapie I
Konkursu zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Regulaminie.

2.3.

Wnioskodawcy nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie dokonali
prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie podlegają wykluczeniu z Konkursu.

2.4.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie,
Rozwiązania Konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników Konkursu informacje,
wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim
(nie dotyczy to powszechnie stosowanych elementów anglojęzycznej terminologii
technicznej).

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU KONKURSU
3.1.

Zamawiający organizuje konkurs ponieważ:
Obserwujemy, że kierowcy coraz chętniej korzystają z naszych aplikacji mobilnych, dzięki
którym płacą za paliwo przy dystrybutorze, nie wchodząc na stacje. Ważne jest, żeby
płatności wykonywane za pomocą telefonu przebiegały szybko i bezpiecznie. Dlatego
poszukujemy, uzupełniającego do istniejącej aplikacji mFlota, rozwiązania technicznoinformatycznego umożliwiającego automatyczną identyfikację pojazdów firmowych
przypisanych do kart flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze.
Obecnie w przypadku transakcji realizowanych klasycznie przy kasie (bez użycia aplikacji
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mobilnej) taka weryfikacja realizowana jest przez Pracownika Stacji Paliw (poprzez
weryfikację numeru rejestracyjnego zatankowanego pojazdu), natomiast w przypadku
transakcji realizowanej przy użyciu aplikacji mobilnej mFlota Kierowca wybiera w
odpowiednim polu przypisany numer rejestracyjny pojazdu deklarując jednocześnie
zgodność pojazdu tankowanego z przypisaną do tego pojazdu z kartą flotową.
3.2.

Zamawiający planuje osiągnąć zmianę, którą opisuje jako:
Wdrożenie mechanizmu identyfikacji pojazdu wykorzystującego do obsługi transakcji
aplikację mFlota, pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego
sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów przy zachowaniu wysokiej satysfakcji
klientów z korzystania z tej aplikacji. Istotne jest, aby rozwiązanie było łatwo skalowalne
na ponad 1700 stacji w Polsce i działającej bez względu na warunki atmosferyczne.

3.3.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przez Uczestników koncepcji, a następnie
rozwiązania techniczno-informatycznego do zintegrowania z obecnymi systemami stacji
paliw PKN ORLEN,

umożliwiającego automatyczną identyfikację pojazdów firmowych

przypisanych do kart flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze
przy użyciu aplikacji mobilnej dla klientów biznesowych (flotowych). Tytuł Konkursu: „System
identyfikacji pojazdów przy użyciu aplikacji mFlota”
3.4.

Obsługa Konkursu realizowana jest przez Platformę Konkursową GovTech i obejmuje
generowanie wniosku o dopuszczenie do Konkursu, złożenie Rozwiązania Konkursowego w I
i II Etapie, publikację odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Uczestników pytania,
publikację informacji o Zwycięzcy oraz Uczestnikach po zakończeniu Konkursu.

3.5.

Zamawiający opublikuje również informacje o Regulaminie oraz Zwycięzcy i Uczestnikach po
zakończeniu Konkursu na swojej stronie internetowej.

3.6.

Żadne Rozwiązanie Konkursowe ani jego elementy nie mogą być opatrzone odpowiednio
nazwą lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, ani innymi informacjami umożliwiającymi
zidentyfikowanie autora lub Uczestnika Konkursu, w tym informacjami zawartymi w kodzie
źródłowym oprogramowania informatycznego, jeśli takie składa się na Rozwiązanie
Konkursowe, przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Niespełnienie
powyższego warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Działania i dokumenty
Uczestników nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.

3.7.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody określone w Regulaminie.
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3.8. Etap przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa w okresie od
12.09.2019 do 28.10.2019.
3.9. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników Konkursu, prowadzony w ramach Etapu I
Konkursu, będzie trwał od 08.11.2019 do 28.11.2019. Ostatnie Rozwiązanie Konkursowe
zgłoszone przez danego Uczestnika w dniu zakończenia Etapu I traktowane jest jako
ostateczne. Rozwiązania Konkursowe złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3.10. W Etapie I Uczestnicy Konkursu przedstawiają Rozwiązania Konkursowe Zadań Etapu I
Konkursu. Rozwiązania Konkursowe podlegają ocenie Sądu Konkursowego.
3.11. Rozwiązanie Konkursowe I Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do
dnia 12.12.2019 roku.
3.12. Do Etapu II Sąd Konkursowy kwalifikuje do pięciu Uczestników, którzy osiągnęli największą
liczbę punktów według kryteriów określonych w regulaminie. Jeżeli dany Uczestnik pomimo
zakwalifikowania go do Etapu II podejmie decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie
Zamawiający wykluczy takiego Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie i będzie mógł
podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II kolejnego Uczestnika z najwyższą liczbą
punktów uzyskaną w ramach oceny po Etapie I, spośród tych, którzy pierwotnie nie uzyskali
kwalifikacji do Etapu II.
3.13. Dla uczestników, zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu zostanie zorganizowane
spotkanie informacyjne. Planowany termin seminarium to 09.01.2020 roku. W czasie
seminarium Zamawiający odpowie na pytania Uczestników II Etapu oraz przedstawi
materiały dedykowane II Etapowi i inne niezbędne informacje. Wnioski z seminarium
zostaną spisane w protokole, który zostanie przesłany do wszystkich Uczestników Konkursu
zakwalifikowanych do Etapu II. Seminarium to jest częścią Etapu II Konkursu.
3.14. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników prowadzony w ramach Etapu II Konkursu,
będzie trwał od 10.01.2020 do 31.01.2020 roku do godziny 10.00. Ostatnie Rozwiązanie
Konkursowe zgłoszone przez danego Uczestnika przed godziną 10.00 w dniu zakończenia
Etapu II traktowane jest jako ostateczne.
3.15. W Etapie II Uczestnicy Konkursu przedstawiają Rozwiązania Konkursowe Zadań Etapu II
Konkursu, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego.
Rozwiązania Konkursowe podlegają ocenie Sądu Konkursowego.
3.16. Szczegółowy opis Zadań Etapu II Konkursu zostanie przekazany Uczestnikom pocztą
elektroniczną w terminie do dnia 09.01.2020 roku.
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3.17. Rozwiązanie Konkursowe II Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej
do dnia 07.02.2020 roku.
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SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

4.1.

Uczestnicy komunikują się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy Zamawiającego lub za pomocą Platformy Konkursowej GovTech.

4.2.

Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie
Regulaminu wpłynie co najmniej na dwa dni przez terminem składania wniosku lub
Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub
dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić takie pytania bez rozpoznania.

4.3.

Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania,
w tym pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia dotyczące dokumentacji Konkursu na tej samej
stronie internetowej na której opublikował ogłoszenie o Konkursie.

4.4.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia są
wiążące dla Uczestników Konkursu.

5.

MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ

5.1.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie rozwiązań
wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

5.2.

Całkowity budżet w ramach planowanego zamówienia na wdrożenia pilotażowe obejmuje
zarówno zakup niezbędnej infrastruktury oraz sprzętu wymaganego do prawidłowego i
pełnego funkcjonowania systemu, jak i wszelkie dodatkowe koszty w szczególności licencji i
certyfikatów potrzebnych do realizacji Systemu Docelowego.

5.3.

Realizacja będzie obejmowała wdrożenie na wybranych przez Zamawiającego 5 (pięciu)
Stacjach Paliw w różnych formatach i wielkościach, w różnych lokalizacjach w Polsce (tzw.
wdrożenie pilotażowe). Zamawiający przekaże dokładną listę lokalizacji Stacji Paliw po
wyborze finalisty Konkursu, na etapie Umowy wdrożeniowej. Zamawiający nie wyklucza
dalszej współpracy ze Zwycięzcą w zakresie skalowania Systemu Docelowego na wszystkie
Stacje Paliw.
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6.
6.1.

WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ KONKURSOWYCH
Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego Rozwiązania Konkursowego
realizującego zadanie określone w pkt. 3.3 oraz w sekcji 9, a następnie jego uszczegółowienia
w wyniku umowy na udzielenie zamówienia o której mowa w pkt. 13.3 według poniższych
wytycznych.

6.2.

Zamawiający zdefiniował główne funkcje Systemu Docelowego jako:
• Uruchomienie identyfikacji zatankowanego pojazdu i zwrócenie (przekazanie) tej
informacji poprzez aplikację mFlota do systemów IT wdrożonych w PKN ORLEN.
Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z pominięciem lub z minimalnym
udziałem kierowcy oraz zerowym lub minimalnym udziałem obsługi Stacji Paliw;
• Rozwiązanie powinno w zależności od wyboru kierowcy („nr rejestracyjny pojazdu”
lub „okaziciel”) dokonać identyfikacji pojazdu i zwrócić odpowiednią informację do
aplikacji mobilnej lub rozwiązanie dokona takiej identyfikacji na poziomie backendu.
• Etap/działanie dotyczące weryfikacji uprawnień kierowców na bazie informacji
dostarczonych przez bibliotekę (numeru rejestracyjnego) będzie odbywało się na
poziomie wewnętrznych istniejących systemów PKN ORLEN).
• Wdrożenie

rozwiązania

na

etapie

pilotażu

na

5

Stacjach

Paliw

(weryfikacja/identyfikacja pojazdu) nie powinno być oparte o wykorzystanie
zamontowanej infrastruktury należącej do Stacji Paliw (szczególnie wykorzystanie
CCTV należącej do PKN ORLEN). Oferent musi zapewnić odpowiednio certyfikowany
sprzęt, zgodny z wymogami na tego typu obiektach w szczególności, gdy rozwiązanie
opiera się o montaż sprzętu na dystrybutorach.
• Zaadresowanie potrzeb właścicieli firm flotowych w zakresie uszczelnienia procesu
przypisywania tankowania do właściwych pojazdów oraz wdrożenie mechanizmów
kontroli tankowanych pojazdów flotowych w celu wyeliminowania nadużyć.
• Przygotowanie szczegółowego opisu rozwiązania, mechanizmów jego funkcjonowania
i opisu realizacji w postaci dokumentacji technicznej.
• Rozwiązanie powinno udostępniać informację o tym jaki pojazd został zatankowany
przy opcji, gdzie płatność jest realizowana przy dystrybutorze za pomocą
smartphone’a przy użyciu istniejącej aplikacji mobilnej mFlota.
 W składanych przez Uczestników Rozwiązaniach Konkursowych istotne jest, aby były
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one efektem prac uwzględniających najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniały
co najmniej minimalne wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
• PKN ORLEN oczekuje, ze system nie będzie wymagał transferu danych o transakcjach
do systemów zewnętrznych (poza PKN ORLEN).
6.3.

Zamawiający podzielił oczekiwania względem użytkowników docelowych Systemu
Docelowego:
Użytkownik

Oczekiwania od Systemu Docelowego

Kierowcy pojazdów

• Weryfikacja powinna identyfikować pojazd, który

flotowych

dokonał tankowania. Te informacje są niezbędne do
kontroli po stronie PKN ORLEN czy pojazd jest
uprawiony do takiego tankowania.
• Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z
pominięciem lub minimalnym udziałem kierowcy oraz
obsługi Stacji Paliw.
• Obecnie w przypadku transakcji realizowanych przy
kasie (bez użycia aplikacji mobilnej) taka weryfikacja
realizowana jest przez Pracownika Stacji Paliw,
natomiast w przypadku transakcji realizowanej w
aplikacji mFlota– obecnie PKN ORLEN nie posiada
mechanizmu weryfikacji.

Osoby odpowiedzialne w

 Wygenerowanie przez system raportu w dowolnym

PKN ORLEN za

cyklu (za dany okres) lub wywołanie alertu w zakresie

udostępnienie i rozliczanie

nieuprawnionej

transakcji mFlota oraz

mFlota.

transakcji

przy

użyciu

aplikacji

właściciele/ podmioty
zarządzające flotami
pojazdów
6.4.

Zamawiający w procesie Konkursu wybierze te prace konkursowe, które najpełniej
realizować będą cel Konkursu oraz w określonym budżecie zaoferują najwięcej
funkcjonalności ponad te określone w Regulaminie.
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7.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KONKURSU ORAZ OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ
UCZESTNIKÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ

7.1.

7.2.

Uczestnikiem Konkursu może być:
a.

osoba fizyczna;

b.

osoba prawna;

c.

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Podmioty wymienione w pkt 7.1 mogą brać udział samodzielnie lub wspólnie. W obu
przypadkach zwane są “Uczestnikiem”.

7.3.

Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich, w tym do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie
oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie.

7.4.

Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych
Uczestników. Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności
wspólnicy spółki cywilnej i tzw. konsorcja.

7.5.

Pełnomocnik załącza do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników wspólnie
biorących udział w Konkursie. Pełnomocnictwo może być złożone także w formie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.6.

Udział w Konkursie może wziąć podmiot, który:
a.

posiada zdolność do czynności prawnych;

b.

nie jest karany;

c.

nie jest w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie posiada nieuregulowanych
zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego;

d.

nie brał udziału w przygotowaniu Konkursu, nie jest członkiem Sądu Konkursowego
lub nie jest

powiązany

z członkami Sądu Konkursowego

lub osobami

zaangażowanymi w przygotowanie Konkursu, w sposób określony w pkt 7.7;
e.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
Ponadto:
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f.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), będący osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za przestępstwo: (i) o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a,
art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub
związku przestępczym lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 odpowiedzialność karna za
przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność
karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669); (ii) o
charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 ogłoszenie o konkursie § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; (iii) skarbowe; (iv) o którym mowa w
art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie lub art. 10
zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach
szczególnego wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

g.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. f powyżej;

h.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu
lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że podmiot (Uczestnik)
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

i.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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j.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w ramach Konkursu;

k.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć
na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu
przewagę w Konkursie;

l.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), który brał udział w przygotowaniu Konkursu lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu Konkursu, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez podmiotu (Uczestnika) wykonawcy z
udziału w Konkursie;

m.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), który z innymi wykonawcami zawarł
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Uczestnikami w
Konkursie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

n.

wyklucza się podmiot (Uczestnika), będącego podmiotem zbiorowym, wobec
którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

o.

wyklucza się podmiot (Uczestnika) wobec którego orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.7.

Poprzez powiązanie, o którym mowa w pkt 7.6 Zamawiający rozumie:
a.

pozostawanie

w

związku

małżeńskim

albo

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, związanie z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z
podmiotami wskazanymi w pkt 7.6;
b.

pozostawanie w stosunku zatrudnienia lub pełnienie funkcji członka władz
podmiotów wskazanych w pkt 7.6 w okresie roku przed rozpoczęciem procedury
Konkursowej;
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c.

pozostawanie z podmiotami wskazanymi w pkt. 7.6 w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
obiektywności i równego traktowania Uczestników.

7.8.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udziału w Konkursie
przez weryfikację oświadczeń złożonych we Wniosku o dopuszczenie.

7.9.

Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w
Konkursie, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu oświadcza, że:
a.

posiada zdolność do czynności prawnych;

b.

spełnia warunki określone w pkt 7.6;

c.

zapoznał się z treścią Regulaminu;

p.

zapoznał się z treścią umowy NDA i zobowiązuje się do jej zawarcia z chwilą
zakwalifikowania do II Etapu Konkursu (wzór NDA w załącznik nr 3 do Regulaminu);

d.

nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi
Rozwiązaniami;

e.

wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie na
potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem;

f.

Akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując adres email
do komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej GovTech.

7.10.

Zamawiający dokona badania złożonych Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
pod względem spełnienia wymagań Regulaminu, wezwie z pomocą komunikacji
elektronicznej Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień Wniosków o
dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz na tej podstawie dokona oceny spełnienia przez
Uczestników, wymagań Konkursu określonych w Regulaminie. Wnioskodawca będzie mieć
dwa dni na uzupełnienie lub przekazanie wyjaśnień dotyczących Wniosków o dopuszczenie
do udziału w Konkursie.

7.11.

Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie, w tym po dokonaniu oceny
Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, Zamawiający
dopuści Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu.

7.12.

Uczestnik może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego
wniosku pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
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złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. oznaczyć wniosek informacją
„ZMIANA”.
7.13.

Wnioskodawca ma prawo przed upływem terminu składania wniosków, wycofać się z
konkursu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia odpowiednio oznakowanego jak
oferta z napisem „WYCOFANIE”.

8.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

8.1.

Złożenie podpisanego Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w
Konkursie. Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie ze
wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu w terminie wskazanym w punkcie 3.8.
Wniosek może być składany:
a. za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech: https://konkursy.govtech.gov.pl

8.2.

O wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie Wnioskodawcy zostaną powiadomieni
niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany we Wniosku.

8.3.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w
Konkursie oraz w ramach wniosku przedstawić do 3 różnych propozycji Rozwiązań
Konkursowych w pierwszym Etapie. Przy czym opis, proponowana technologia, mechanizm
działania, funkcjonalności podstawowe oraz dodatkowe (rozwojowe) oraz koszty wdrożenia
dla każdego rozwiązania muszą być przedstawione jako oddzielne niezależne koncepcje).

8.4.

Wnioskodawca, który będzie występował w więcej niż jednym wniosku, zostanie wykluczony
z Konkursu.

8.5.

Przekazując Rozwiązania Konkursowe Zamawiającemu Uczestnik oświadcza, że:
a.

Rozwiązanie Konkursowe nie narusza prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i
dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność;

b.

pokryje ewentualne roszczenia podmiotów trzecich wobec Zamawiającego jakie
mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z otrzymanych
Rozwiązań w ramach Konkursu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione
wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków
naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd
koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane;

c.

przyjmuje do wiadomości, że w toku Konkursu zabronione są wszelkie czynności,
które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności te,
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które destabilizowałyby pracę, utrudniałyby dostęp do materiałów przekazywanych
przez Zamawiającego lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie
innych działań na szkodę Zamawiającego i pozostałych Uczestników lub
zagrażających ich prawom lub interesom.
9.

ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI ROZWIĄZAŃ
KONKURSOWYCH

9.1.

Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w I Etapie Konkursu:
Od proponowanych rozwiązań wymaga się w szczególności by miały na uwadze prostotę
użytkowania i doświadczenie użytkownika oraz zapewniały najlepszy stosunek
niezaprzeczalności rozpoznanego numeru rejestracyjnego do ekonomii skali (kosztów
wdrożenia w 1700 Stacjach Paliw). W celu zbadania powyższych założeń, Uczestnicy
konkursu powinni dostarczyć:
a) Szczegółowy zrozumiały opis koncepcji i mechanizmu działania proponowanego
rozwiązania wraz z uzasadnieniem dotyczącym możliwości operacyjnego wdrożenia
oraz skalowania tego rozwiązania (w celu lepszego zrozumienia koncepcji Uczestnik
może dołączyć dodatkowo nagranie wideo przedstawiające mechanizm działania
rozwiązania);
b) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla jednej
Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych,

kosztów

hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny
proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 (dwadzieścia) stanowisk, 10 (dziesięć)
dystrybutorów po 10 (dziesięć) pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze
(po 5 (pięć) po każdej stronie), łącznie 100 (sto) pistoletów paliwowych dla jednej
Stacji Paliw);
c) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla
wdrożenia pilotażowego dla 5 (pięciu) Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów
stałych/zmiennych,

kosztów

hardware’owych/software’owych

oraz

kosztów

utrzymania (dla celów wyceny proszę założyć per Stacja – 20 (dwadzieścia) stanowisk,
10 (dziesięć) dystrybutorów po 10 (dziesięć) pistoletów/węży paliwowych na jednym
dystrybutorze (po 5 (pięć) po każdej stronie), łącznie 100 (sto) pistoletów paliwowych
dla jednej Stacji Paliw);
d) Przedstawienie szacunkowych całkowitych kosztów (tzw. TCO) dla wdrożenia dla
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1.700

(tysiąca

siedmiuset)

Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów
utrzymania lokalizacjach (dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20
(dwadzieścia)

stanowisk,

10

(dziesięć)

dystrybutorów

po

10

(dziesięć)

pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 (pięć) po każdej stronie),
łącznie 100 (sto) pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
e) Opis wdrożenia proponowanego rozwiązania powinien wyszczególnić po czyjej stronie
są poszczególne prace związane z wdrożeniem pilotażowym na 5 (pięciu) Stacjach
Paliw, przy założeniu, iż wszelkie prace wdrożeniowe będę wykonywane przez
Wykonawcę lub podmiot wyznaczony przez Wykonawcę (zakres prac Wykonawcy
oraz jego podwykonawców, zadania do wykonania oraz czas gwarancji);
f) Ramowy plan i harmonogram wdrożenia pilotażowego dla 5 (pięciu) Stacji Paliw.
g) Wszelkie prace wykonywane na Stacji Paliw będą musiały być skoordynowane i
realizowane przy udziale odpowiednich jednostek serwisowo-utrzymaniowych PKN
ORLEN. Dodatkowo członkowie zespołu Wykonawcy będą musiały przejść szkolenie z
zakresu BHP (PKN ORLEN będzie w stanie zorganizować takie szkolenia po wskazaniu
listy pracowników).

9.2.

W celu sprawnej realizacji zadania konkursowego na etapie I Zamawiający udostępnia:
a. Opis działania aplikacji mFlota wraz z Instrukcją użytkownika systemu iOS/Android oraz
Regulaminem mobilnej obsługi Transakcji mFLOTA ORLEN, dostępne na stronie internetowej
pod adresem: https://flota.orlen.pl/Artykul/aplikacja-mobilna-mflota-orlen

9.3.

Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w II Etapie Konkursu:
a) Oczekujemy dostarczenia działającej wersji produkcyjnej demonstracyjnej (w
warunkach laboratoryjnych, TRL – poziom min. 7).Ważne jest aby można było ocenić
stopień przygotowania rozwiązania do późniejszej (na etapie pilotażu) integracji

z

aplikacjami mobilnymi PKN ORLEN (działającego już w wersji demonstracyjnej/testowej)
w formie:
- biblioteki/SDK pozwalającej na użycie jej w oferowanej przez PKN ORLEN aplikacji
mobilnej mFlota dla platform iOS i Android®
- integrującej się z backendem powyższych aplikacji.
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Nie wymagamy na Etapie II (dostarczenia wersji demo/produkcyjnej) integracji z
aplikacjami PKN ORLEN.
b) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla jednej
Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych,

kosztów

hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny proszę
założyć per jedna Stacja Paliw – 20 (dwadzieścia) stanowisk, 10 (dziesięć) dystrybutorów
po 10 (dziesięć) pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 (pięć) po
każdej stronie), łącznie 100 (sto) pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
c) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla
wdrożenia pilotażowego dla 5 (pięciu) Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów
stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania
Łącznie realizacja pilotażowa będzie dotyczyła do 100 (stu) pistoletów paliwowych (Stacje
Paliw rozlokowane w 5 (pięciu) różnych miejscach w Polsce, dla celów wyceny proszę
założyć per jedna Stacja Paliw – 20 (dwadzieścia) stanowisk, 10 (dziesięć) dystrybutorów
po 10 (dziesięć) pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 (pięć) po
każdej stronie), łącznie 100 (sto) pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
d) Przedstawienie szacunkowych całkowitych kosztów (tzw. TCO) dla wdrożenia na 1.700
(tysiąca siedmiuset) Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych,
kosztów hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania lokalizacjach
(dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 (dwadzieścia) stanowisk, 10
(dziesięć) dystrybutorów po 10 (dziesięć) pistoletów/węży paliwowych na jednym
dystrybutorze (po 5 (pięć) po każdej stronie), łącznie 100 (sto) pistoletów paliwowych dla
jednej Stacji Paliw). Przy czym rollout/wdrożenie w pełnej skali będzie przedmiotem
odrębnego procesu zakupowego, niemniej jednak koszt wyskalowania jest istotnym
kryterium oceny atrakcyjności rozwiązania);
e) Aplikacja mFlota lub backend powinny być klientem planowanego rozwiązania.
f) Wersja DEMO powinna móc zademonstrować przypadki:
-

gdy Kierowca wybiera „OKAZICIEL” i tym samym nie wykonuje się identyfikacja

pojazdu,
- oraz przypadki gdy identyfikacja się wykonuje z wynikami „POZYTYWNY”,
„NEGATYWNY” (pojazd inny niż wybrany przez kierowcę) i brak identyfikacji.
g) Szczegółowy plan wdrożenia (zakres, zadania i podział ról oraz harmonogram);
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h) Oczekujemy przedstawienia szczegółowej analizy po przetestowaniu przez PKN ORLEN
rozwiązania w wersji demonstracyjnej (raport);
i) Specyfika warunków koniecznych dla uruchomienia rozwiązania konieczna do
wykonania przez PKN ORLEN.

9.4.

W celu sprawnej realizacji zadania konkursowego na etapie drugim Zamawiający udostępni
podmiotom zakwalifikowanym do Etapu II (drugiego).
a.

10.

Wersję demonstracyjną aplikacji mFlota

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ROZWIĄZAŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO
UDZIAŁU W KONKURSIE

10.1.

Rozwiązania Konkursowe Etapu I Konkursu należy złożyć do dnia wskazanego w pkt. 3.9.

10.2.

Po ustaleniu wyników Etapu I Konkursu Uczestnicy Konkursu, których Rozwiązania
Konkursowe zakwalifikowały się do Etapu II Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o
możliwości przystąpienia do Etapu II Konkursu.

10.3.

Etap II Konkursu odbędzie się w dniach wskazanych w pkt. 3.14.

11.

KRYTERIA OCENY ROZWIĄZAŃ

11.1.

Sąd Konkursowy dokonuje oceny nadesłanych prac w Etapie I Konkursu w oparciu o niżej
wymienione kryteria:
Kryterium

Waga

A) Kryteria jakościowe:

70%

1. Atrakcyjność i

30%

Komentarz

Poziom zaangażowania po stronie końcowego

użyteczność

użytkownika, liczba koniecznych dodatkowych

mechanizmu dla

kroków/działań do wykonania po stronie

użytkownika (User

użytkownika aplikacji mFlota.

Experience).
2. Skuteczność

20%

Oczekujemy deklaracji

min. 95% skuteczności

rozwiązania na

identyfikacji

(rozpoznawalności)

tankowanych

poziomie 95%

pojazdów. Jeżeli na etapie II okażę się, że po
testach wersji demonstracyjnej skuteczność jest
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nie

spełnia

tych

wymagań,

rozwiązanie

Wykonawcy może zostać odrzucone i nie będzie
przysługiwała nagroda za przygotowanie wersji
demonstracyjnej.
3. Odporność mechanizmu

10%

Niezawodność działania w różnych warunkach

na zmienne warunki na

oświetleniowych

czy

różnych

warunkach

i

Stacjach Paliw

czynnikach atmosferycznych np. deszcz, śnieg,
wiatr, zabrudzenie pojazdów itp.

4. Szacowany czas

5%

wdrożenia na etapie

Czas niezbędny do przygotowania i wdrożenia
rozwiązania na 5 (pięciu) Stacjach Paliw.

pilotażu
5. Dodatkowe

5%

funkcjonalności

Funkcjonalności oferowane przez rozwiązanie,
które mogą w przyszłości zostać wykorzystane
przez Zamawiającego (opcje rozwojowe do
wykorzystania w innych celach biznesowych).

B) Kryterium cenowe:

30%

1. Całkowita

30%

Należy wziąć pod uwagę, zarówno konieczne

kosztochłonność inwestycji

koszty po stronie PKN ORLEN, jak i ewentualne

w przygotowanie,

konieczne nakłady po stronie klienta PKN ORLEN -

wdrożenie oraz operacyjne

właściciela floty, jeżeli proponowane rozwiązanie

funkcjonowanie

będzie

rozwiązania ( koszty

dodatkowego

utrzymania ) na 1.700

pojeździe).

wymagało
sprzętu

np.
czy

zamontowania
urządzenia

w

Stacjach Paliw w Polsce –
tzw. TCO (Total Cost of
Ownership).

11.2.

Sąd Konkursowy dokonuje oceny nadesłanych prac w II Etapie Konkursu w oparciu o niżej
wymienione kryteria:
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Kryterium

Waga

A) Kryteria jakościowe:

60%

1. Atrakcyjność i użyteczność

20%

Komentarz

Poziom zaangażowania po stronie końcowego

mechanizmu dla

użytkownika, liczba koniecznych dodatkowych

użytkownika (User

kroków/działań do wykonania po stronie

Experience).

użytkownika aplikacji mFlota.

6. Skuteczność rozwiązania

20%

na poziomie 95%
7. Odporność mechanizmu

Oczekujemy min. 95% skuteczności identyfikacji
(rozpoznawalności) tankowanych pojazdów.

10%

Niezawodność działania w różnych warunkach

na zmienne warunki na

oświetleniowych

czy

różnych

warunkach

i

Stacjach Paliw

czynnikach atmosferycznych np. deszcz, śnieg,
wiatr, zabrudzenie pojazdów itp.

8. Szacowany czas

5%

wdrożenia w pełnej skali
9. Dodatkowe

Czas niezbędny do przygotowania i wdrożenia
rozwiązania dla 1700 Stacji Paliw.

5%

funkcjonalności

Funkcjonalności oferowane przez rozwiązanie,
które mogą w przyszłości zostać wykorzystane
przez

Zamawiającego

(opcje

rozwojowe

do

wykorzystania w innych celach biznesowych).
B) Kryterium cenowe:
1. Całkowita

40%
40%

Należy wziąć pod uwagę, zarówno konieczne

kosztochłonność inwestycji

koszty po stronie PKN ORLEN, jak i ewentualne

w przygotowanie, wdrożenie

konieczne nakłady po stronie klienta PKN ORLEN -

oraz operacyjne

właściciela floty, jeżeli proponowane rozwiązanie

funkcjonowanie rozwiązania

będzie wymagało np. zamontowania dodatkowego

( koszty utrzymania ) na 1700

sprzętu czy urządzenia w pojeździe).

Stacjach Paliw w Polsce –
tzw. TCO (Total Cost of
Ownership).
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12.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

12.1.

Sąd konkursowy liczy 3 (trzy) osoby. W skład Sądu konkursowego wchodzą:

a. Paweł Łukasik, Kierownik, Zespół Koordynacji Projektów IT;
b. Roman Kujawa, Kierownik projektu, Dział Platformy Stacji Paliw;
c. Łukasz Czech, Kierownik projektu, Biuro Wsparcia Sprzedaży.
12.2.

Do zadań Sądu konkursowego należy w szczególności:

a. ocena Rozwiązań,
b. wyłonienie najlepszych Rozwiązań,
c. przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu.
12.3.

Dokumentację Konkursu prowadzi Sekretarz Sądu Konkursowego.

12.4.

Sekretariat Sądu Konkursowego liczy 1 (jedną) osobę, powołaną przez Kierownika
Zamawiającego, który udziela pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania czynności
sekretarskich w konkursie. Sekretariat Sądu Konkursowego nie bierze udziału w
pracach Sądu Konkursowego związanych z oceną Rozwiązań. W skład Sekretariatu
wchodzi:

a.

Łukasz Kopeć lub inna osoba wskazana przez Kierownika Zamawiającego w
trakcie trwania Konkursu.

12.5.

Nad zachowaniem anonimowości prac konkursowych i identyfikacją autorów
Rozwiązań czuwa Sekretariat Sądu Konkursowego.

13.

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD, TERMIN WYPŁATY NAGRÓD

13.1.

W Etapie I oraz Etapie II Konkursu przyznaje się do 5 (pięciu) nagród.

13.2.

Nagrodę w Etapie I stanowi suma pieniężna w wysokości określonej w pkt 13.6.1. oraz
zaproszenie do Etapu II Konkursu.

13.3.

Nagrodę dodatkową w Etapie II stanowi suma pieniężna w wysokości określonej w pkt
13.6.2. i zostanie przyznana jedynie autorom Rozwiązań Konkursowych, które osiągnęły w
Etapie II nie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów.

13.4.

Na zakończenie II Etapu Konkursu wyłania się jednego zwycięzcę Konkursu, którego w
terminie 14 (czternastu) dni zaprasza się do negocjacji umowy w zakresie wykonania
Systemu Docelowego, stanowiącego główną Nagrodę w Konkursie.
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13.5.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Sąd Konkursowy.

13.6.

Rodzaje i wysokość nagród w poszczególnych Etapach Konkursu:

13.6.1.Wyskość nagród w I Etapie:
I nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
II nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
III nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
IV nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
V nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
13.6.2. Wysokość dodatkowych nagród w II Etapie:
I nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
II nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
III nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
IV nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
V nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
13.7.

Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem pkt 13.8. zostaną wypłacone w terminie nie krótszym
niż 15 (piętnaście) dni i nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od ogłoszenia wyników Etapu I
oraz Etapu II Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie
dłuższym niż 30 dni po dacie wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

13.8.

Kwoty nagród, wskazanych w pkt 13.6.1. i pkt. 13.6.2. stanowią całkowitą wartość nagród.
Zamawiający pomniejszy nagrodę oraz nagrodę dodatkową o zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy Laureatami są osoby
fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Laureatami są osoby
prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nagroda wypłacona
zostanie w całości, a to na Laureacie, który otrzyma nagrodę ciążyć będą określone
obowiązki podatkowe.
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14.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ KODÓW
ŹRÓDŁOWYCH DO NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA
UMOWY

14.1.

Rozwiązania Konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie,
ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

14.2.

W przypadku korzystania przez Uczestnika w Rozwiązaniach Konkursowych lub Systemie
Docelowym z elementów na licencji typu Open Source, zobowiązany jest on wskazać te
elementy oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego i dostarczyć mu treść licencji
określającej dokładne warunki korzystania.

14.3.

Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przez Uczestnika oprogramowania Open
Source i dotyczącej go dokumentacji będzie podlegało warunkom licencji danego
oprogramowania Open Source, z zastrzeżeniem, że co do każdego elementu takiego
oprogramowania Open Source, tj. w każdym przypadku jego wykorzystania, Uczestnik
gwarantuje, że:
a.

wykorzystanie takiego Oprogramowania Open Source będzie zgodne z postanowieniami
odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania;

b.

wykorzystanie Oprogramowania Open Source nie będzie ograniczać Zamawiającego w
zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z Oprogramowaniem
Open

Source,

w

tym

nie

może

nakładać

na

Zamawiającego

obowiązku

rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym.
W przypadku, w którym dana licencja na Oprogramowanie Open Source uzależnia
zakres takich obowiązków od sposobu połączenia Oprogramowania Open Source z
innym oprogramowaniem, Uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania takiego
potencjalnego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego obowiązku
rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym;
c.

Zwycięzca oświadcza i gwarantuje, że licencja na Oprogramowanie Open Source nie
będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub
wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.

14.4. Zwycięzca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania
wchodzącego w skład Rozwiązania i Systemu w ramach ustalonego wynagrodzenia bez
ograniczeń czasowych, terytorialnych ani ilościowych na następujących polach eksploatacji:
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a. trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części w jakiejkolwiek
formie i przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, w tym techniki drukarskiej, cyfrowej,
reprograficznej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego;
b. wprowadzanie do pamięci komputerów, umieszczanie na dowolnych serwerach,
wyświetlanie on-line;
c. korzystanie z utworu na dowolnej liczbie komputerów i w dowolnym środowisku;
d. wprowadzanie jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze utworu w ich
wersji wynikowej lub ich części;
e. zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do
wprowadzania poprawek modyfikacji lub zmian w strukturze utworu;
f. sporządzanie kopii zapasowych utworu;
g. stosowanie utworu albo jego części w innych programach;
h. użyczenie, najem, dzierżawa nośników z utworami;
i. udostępnianie utworu osobom trzecim łącznie z komputerem, na którym jest ono
zainstalowane;
j. modyfikacja utworu i prace rozwojowe nad utworem oraz adaptacja utworu;
k. przekazanie utworu w dowolnej formie, nawet łącznie ze sprzętem, na którym jest
zainstalowany, osobie trzeciej, w tym także uczelniom, jednostkom naukowym, organom
administracji publicznej wykonującym zadania na rzecz polityki naukowej i szkolnictwa
wyższego;
l. udostępnianie utworu osobom trzecim świadczącym usługi wsparcia technicznego na
rzecz Zamawiającego dla środowiska informatycznego Zamawiającego w zakresie
związanym ze wsparciem technicznym świadczonym na rzecz Zamawiającego;
m. wykorzystanie utworu w jakichkolwiek działaniach reklamowych lub promocyjnych, w
tym w szczególności w programach lojalnościowych Zamawiającego.
14.5 Licencja, o której mowa w punkcie 14.4 powyżej zostanie udzielona na okres minimum 2
(dwóch) lat. Licencja ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres 5 (pięciu) lat, o ile
Zamawiający nie złoży najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed upływem okresu na jaki została
udzielona pisemnego oświadczenia, że nie zamierza skorzystać z prawa automatycznego
przedłużenia licencji.
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14.6 Zwycięzca upoważni Zamawiającego do korzystania z zależnych praw autorskich oraz do
zlecania wykonywania praw zależnych osobom trzecim na polach eksploatacji wskazanych w
punkcie 14.4, a ponadto:
a. wprowadzenie do obrotu;
b. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
14.7 Uczestnik

zobowiązany

jest

do

przekazania

Zamawiającemu

kodów

źródłowych

oprogramowania wchodzącego w skład Rozwiązania i Systemu na informatycznych nośnikach
danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację oprogramowania oraz dalszy
rozwój produktu.
15.

SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU

15.1.

Zapoznanie Uczestnika z wynikami Konkursu nastąpi, przez wiadomość e-mail, na adres
podany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

15.2.

Wyniki I oraz II Etapu zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie Konkursowej
GovTech po dokonaniu oceny II Etapu Konkursu o której mowa w pkt. 3.17.

15.3.

Uczestnik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wyniki poszczególnych etapów Konkursu
do momentu ogłoszenia wyników przez Zamawiającego.

15.4.

Zamawiający zapewnia poufność Rozwiązania Konkursowego złożonego w Konkursie.

16.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM
KONKURSU
Uczestnikom Konkursu przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji Sądu
Konkursowego. Odwołanie należy przesłać w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji
o podjętej decyzji w formie pisemnej na adres PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, bud. Senator,
Biuro Innowacji, pok. 413. Odwołanie wnosi się na adres Zamawiającego wskazując na
przepis Regulaminu, który nie został dotrzymany, argumentacje uzasadniającą uchybienie
oraz sprecyzowane żądanie. Odwołanie rozpatrywane będzie przez zespół Zamawiającego w
skład którego wejdą osoby nie powiązane wcześniej z Konkursem. Zamawiający rozpatrzy
odwołanie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania informacji. Decyzja zespołu
odwoławczego jest ostateczna i zostanie przesłana w formie elektronicznej (mailem) na
adres podany przez Uczestnika.
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17.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

17.1.

Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zakłócenia

w

pracy

systemów

teleinformatycznych wspierających prowadzenie Konkursu, wywołane działaniem siły
wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub innych Uczestników
Konkursu.
17.2.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych do
Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, jeżeli nieprawidłowości nie są wynikiem
błędów stosowanych w tym celu narzędzi dostarczonych przez Zamawiającego.

17.3.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Zamawiającego jest niniejszy Regulamin oraz przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

18.

UNIEWAŻNIENIE LUB PRZERWANIE KONKURSU

18.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu z przyczyn technicznych, prawnych
lub naruszenia bezpieczeństwa środowiska informatycznego w wyniku dokonania lub próby
cyberataku na środowisko informatyczne Zamawiającego lub dostępne pod adresem
govtech.gov.pl lub gov.pl/govtech lub zamowienia.govtech.gov.pl.

19.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA NAGRODZONYCH ROZWIĄZAŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Nagrodzone w Konkursie Rozwiązania Konkursowe Zamawiający będzie miał prawo
wykorzystać w zakresie opisanym w sekcji 6 WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ
KONKURSOWYCH.

20.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

20.1.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Zamawiającego danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu podanych we
wniosku o dopuszczenie oraz w karcie identyfikacyjnej Rozwiązania, danych osobowych
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

20.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, NIP: 7740001454,
REGON: 610188201 (zwany dalej Administrator).

20.3.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Konkursu może się
skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt 20.2, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

20.4.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w następujących celach:
27

a. realizacji Konkursu i jego archiwizacji do celów dowodowych,
b. rozpatrywanie reklamacji,
c. rozliczenie podatkowe – w stosunku do uczestników Konkursu, którzy otrzymali nagrodę,
d. obsługa, dochodzenia i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
20.5.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestnika
Konkursu jest:
a. art. 6. ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Uczestnika Konkursu wyrażona zgodnie z pkt 20.1
Regulaminu.
b. art. 6. ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora tj. rozpatrzenie
reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika Konkursu oraz obsługa, dochodzenie i obrona w
razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
c. art. 6. ust. 1 lit. c RODO czyli obowiązek prawny ciążący na Administratorze, związany z
przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym przepisami podatkowymi.

20.6.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z
nim współpracującym przy realizacji Konkursu a także podmiotom świadczącym usługi
księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacyjne oraz organom
kontroli.

20.7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.

20.8.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z udziału w Konkursie oraz terminów zdefiniowanych w polskim prawie
przewidzianych na archiwizację.

20.9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.

20.10. Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych
osobowych:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
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d. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co
do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem Uczestnika w
Konkursie,
e. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane
Uczestnika Konkursu na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw
można wyrazić ze względu na szczególną sytuację kontaktując się pisemnie lub mailowo
zgodnie z pkt 20.2 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
f.

prawo do wycofania zgody – zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
jej podstawie.

20.11. Uczestnikowi Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
20.12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, które wywołują skutki prawne.
21.

ZMIANY REGULAMINU KONKURSU

21.1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, zmodyfikować treść
Regulaminu w zakresie terminów poszczególnych Etapów i składu Sądu Konkursowego oraz
Sekretariatu oraz doprecyzować kryteria oceny Rozwiązań w wyniku pytań kierowanych
przez Uczestników.

21.2.

Treść każdej dokonanej zmiany Regulaminu zostanie upubliczniona na stronie internetowej
ogłoszenia o konkursie oraz Platformie Konkursowej GovTech.

21.3.

Dokonane przez Zamawiającego zmiany treści postanowień Regulaminu są wiążące dla
wszystkich Uczestników z chwilą ich upublicznienia.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU:
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa.
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Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o
dopuszczenie do udziału w Konkursie
……………………….., dnia ………………….. roku

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
„System identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota”
prowadzonym przez Zamawiającego
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
NIP: 7740001454
REGON: 610188201

Nazwa Wnioskodawcy [[1]]:
[[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA]]
Siedziba (miejsce zamieszkania) Wnioskodawcy [[1]]:
ul. [[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA_ULICA]]
kod pocztowy: [[WNIOSKODAWCA_1_KOD_POCZTOWY]]
miejscowość: [[[[WNIOSKODAWCA_1_MIEJSCOWOŚĆ]]

Dane kontaktowe Wnioskodawcy:
Osoba reprezentująca: [[REPREZENTANT_IMIE_NAZWISKO]]
telefon: [[REPREZENTANT_TEL]] email: [[REPREZENTANT_EMAIL]]

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w nagłówku w imieniu Wnioskodawcy
składam wniosek o dopuszczenie Wnioskodawcy do udziału w ww. konkursie.
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Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczam, że Wnioskodawca:
1) [[OSWIADCZENIE_1_TRESC]]

Uczestnik konkursu oświadcza, że jest świadomy, iż:
1) składając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, Operatora
Merytorycznego Platformy oraz Operatora Technicznego Platformy podanych przez we
wniosku oraz w pracach konkursowych i dokumentach towarzyszących danych osobowych
zgodnie z RODO [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
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu i
regulaminu Platformy Konkursowej GovTech;
2) podpisanie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych;

_____________________________
data i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wnioskodawcy

Załącznikiem do niniejszego wniosku jest:
[[WNIOSKODAWCA_1_PEŁNOMOCNICTWO]]
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Załącznik nr 2 – oświadczenie o ustanowieniu
pełnomocnika
……………………….., dnia ………………….. roku

PEŁNOMOCNICTWO
Wnioskodawca biorący udział w Konkursie „System identyfikacji tankowanych pojazdów dla
użytkowników aplikacji mFlota”

Nazwa Wnioskodawcy [[1]]
[[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA]]
ul. [[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA_ULICA]]
kod pocztowy: [[WNIOSKODAWCA_1_KOD_POCZTOWY]]
miejscowość: [[[[WNIOSKODAWCA_1_MIEJSCOWOŚĆ]]
NIP: [[WNIOSKODAWCA_1_NIP]]
PESEL: [[WNIOSKODAWCA_1_PESEL]]
Ustanawia pełnomocnika
Nazwa pełnomocnika [[REPREZENTANT_IMIE_NAZWISKO]]
Adres: [[REPREZENTANT_ADRES]]
NIP: [[REPREZENTANT_NIP]]
PESEL [[REPREZENTANT_PESEL]]
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionych wyżej Wnioskodawców we
wszystkich sprawach związanych z Konkursem, w szczególności w zakresie przeniesienia praw
autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej na Zamawiającego.
Niniejsze pełnomocnictwo nie może zostać odwołane do czasu upływu terminu 30 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie powyższych danych
osobowych zgodnie z przepisami RODO w ramach organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia
wyników konkursu.

………………………..……………………………………………………………………..
czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych
do działania w imieniu Wnioskodawcy konkursu bądź podpis i pieczęć
w przypadku, gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne

32

UMOWA O OCHRONIE INFORMACJI (NDA)

zawarta w .................... w dniu ……………. r. , pomiędzy:

Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000028860, o kapitale zakładowym 534.636.326,25 zł, w całości wpłaconym, posługującą się NIP 774-00-01454, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

__________________

jako: Pełnomocnika

__________________

jako: Pełnomocnika

uprawnionymi łącznie do reprezentacji Zleceniodawcy zgodnie z wydrukiem odpowiadającym odpisowi
aktualnemu z KRS Zleceniodawcy okazanym przy podpisaniu niniejszej Umowy / zgodnie z okazanymi
pełnomocnictwami.
oraz
[firma spółki] z siedzibą w [miejscowość (kod)] przy ul. [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [oznaczenie sądu], [numer wydziału gospodarczego]
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [***], o kapitale zakładowym
wynoszącym [***], posługującą się NIP [***], zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez :

__________________________________ jako: _________________________

__________________________________ jako: _________________________

uprawnionymi łącznie do reprezentacji Zleceniobiorcy zgodnie z wydrukiem odpowiadającym odpisowi
aktualnemu z KRS Zleceniobiorcy okazanym przy podpisaniu niniejszej Umowy / zgodnie z okazanymi
pełnomocnictwami.

(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
[imię i nazwisko], zamieszkałą/y w [miejscowość (kod)] przy ul. [***] prowadzącą/ym działalność gospodarczą
pod firmą [***] w [miejscowość] przy ul. [***], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, posługującą/ym się NIP [***], zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą”, działającą/ym przy
niniejszej czynności osobiście/przez pełnomocnika w osobie [***],
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca mogą być zwani dalej łącznie „Stronami”, lub każdy indywidualnie jako
„Strona”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:
Strony zamierzają rozpocząć prace dotyczące realizacji projektu pilotażowego, których przedmiotem będzie
przygotowanie i wdrożenie systemu identyfikacji pojazdów tankowanych dla użytkowników aplikacji mFlota na
5 wybranych Stacjach Paliw, (dalej: „Prace”), w toku których konieczne stanie się udostępnienie informacji,
których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie może naruszyć interesy Zleceniodawcy, Strony
postanawiają zawrzeć niniejszą umowę o zachowaniu ochrony informacji (dalej: „Umowa”) w celu określenia
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warunków, na jakich Zleceniodawca udostępniać będzie informacje.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, Strony uzgadniają co następuje:

§1
OCHRONA INFORMACJI
I.

Tajemnica Przedsiębiorstwa

1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub
pośrednio przez Zleceniodawcę (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej,
pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie
wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy które to informacje
dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zleceniodawcy, spółek z Grupy Kapitałowej Zleceniodawcy lub ich
kontrahentów, w tym treści niniejszej Umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zleceniodawca, jako
podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zleceniodawcę lub w
jego imieniu lub uzyskane przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie realizacji Prac, w tym
negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1010 t.j.) (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca
określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich
informacji.

2.

Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją
zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz
jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
2.1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Prac lub
2.2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane
przez Zleceniodawcę lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub
jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
2.3. Zleceniobiorca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w
przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca, niezwłocznie
pisemnie poinformuje Zleceniodawcę o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także
uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zleceniodawcy co do ujawniania informacji, w
szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego
środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub
uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
2.4. Zleceniodawca wyraził Zleceniobiorcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w
określonym celu, we wskazany przez Zleceniodawcę sposób.

3.

Zleceniobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie
będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą Umową i
przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek
nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji.
Zleceniobiorca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie
będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Zleceniobiorcę Prac. Zleceniobiorca zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub
nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z
realizacją Prac.

4.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na
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pracowników Zleceniobiorcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i
podwykonawców, którym Zleceniobiorca udostępni takie informacje. Zleceniobiorca zobowiązany jest do
zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej
takich jak określone w niniejszej Umowie. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub
zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której
mowa w ust. 8 poniżej.
5.

Zleceniobiorca zobowiązany jest na każde żądanie Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni,
przesłać Zleceniodawcy listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Zleceniobiorcy uzyskały dostęp
do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie
będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące
odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8 poniżej.

6.

Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak
również w okresie 10 (dziesięć) lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu
skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy
Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje
Zleceniodawcy lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę na
piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zleceniodawcę okres (nie dłuższy
jednak niż 10 lat), na co Zleceniobiorca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w
zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed zakończeniem
obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w
niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia
skutków prawnych niniejszej Umowy.

7.

Nie później niż w terminie 3 (trzy) dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6
powyżej Zleceniobiorca oraz wszelkie osoby, którym Zleceniobiorca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa
zobowiązane są zwrócić Zleceniodawcy lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

8.

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Zleceniobiorcę Tajemnicy
Przedsiębiorstwa, Zleceniodawca uprawniony jest do żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w
wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego
wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie
ogranicza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej Umowie wysokość kary
umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zleceniodawcy określonych w
przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 2019 r., poz. 1010 t.j.).

9.

W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy lub Prac, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania
do Zleceniobiorcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia ze Zleceniodawcą przed rozpoczęciem
przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki
ochrony oraz przetwarzania tych danych.

10. Na PKN ORLEN S.A. ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej
„Rozporządzenie MAR”).
W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:
1) PKN ORLEN S.A. poinformuje drugą stronę umowy, iż w wyniku wykonywania zadań dla PKN ORLEN
S.A. weszła ona w posiadanie informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR, którą to
informację PKN ORLEN przekaże niezwłocznie lub z opóźnieniem do publicznej wiadomości.
2) Jeśli wystąpią okoliczności o których mowa w pkt. 1, to:
a)

PKN ORLEN S.A. zażąda od drugiej strony umowy przekazania listy (według wzoru
przedstawionego przez PKN ORLEN) osób mających dostęp do określonej powyżej informacji
35

poufnej. Na liście tej druga strona umieści osoby, które są jej pracownikami lub działają w jej
imieniu lub na jej rzecz.
b) PKN ORLEN S.A. zażąda podpisanych przez osoby umieszczone na liście wskazanej w punkcie „a)”
oświadczeń o zapoznaniu się z wynikającymi z przepisów prawa obowiązkami i sankcjami
związanymi z dostępem do informacji poufnych.
3) Informacja uznana za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą
stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie
wykorzystywania informacji poufnych i ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje
przewidziane w Rozporządzeniu MAR.
11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy lub Prac, zaistnieje konieczności dostępu lub
przekazania Zleceniobiorcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki PKN ORLEN
S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, co do której
podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zleceniodawcy, w celu zachowania jej w
tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu
zagraża lub narusza interesy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania zasad i
warunków ochrony Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A. określonych w punkcie II poniżej.
12. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zleceniobiorca, niezależnie od obowiązków określonych
w niniejszej Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących
ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
13. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zleceniodawcy jako Administratora danych w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy ze Zleceniodawcą, obowiązku
informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zleceniobiorcę lub współpracujących ze
Zleceniobiorcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej
współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w związku z
zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik
nr 3 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

II.

Tajemnica Spółki PKN ORLEN S.A.
1.

Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że informacje oznaczone klauzulą „Tajemnica Spółki” lub
„Tajemnica Spółki PKN ORLEN S.A.” stanowią szczególnie chroniony, kwalifikowany rodzaj Tajemnicy
Przedsiębiorstwa, co do których podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych
Zleceniodawcy, w celu zachowania ich w tajemnicy i których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie, w
całości lub choćby w części, osobie nieuprawnionej, w znacznym stopniu zagraża lub narusza istotne
interesy Zleceniodawcy (dalej: „Tajemnica Spółki PKN ORLEN S.A.”).

2.

Za informacje stanowiące Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A., uważa się również nieoznaczone informacje
przetwarzane w systemach informatycznych lub teleinformatycznych, o których Zleceniodawca
poinformuje Zleceniobiorcę w formie pisemnej lub elektronicznej, że stanowią one Tajemnicę Spółki PKN
ORLEN S.A.

3.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do stosowania do Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A. oprócz
postanowień rozdziału I (Tajemnica Przedsiębiorstwa), także postanowień niniejszego rozdziału II
(Tajemnica Spółki PKN ORLEN S.A.). W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulującymi zasady
ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa a postanowieniami dotyczącymi Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A.,
rozstrzygające znaczenie mają postanowienia przewidujące dalej idącą ochronę.

4.

Zleceniobiorca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 (pięć) dni roboczych od zawarcia
niniejszej Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy jednego egzemplarza wykazu osób,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz oświadczeń podpisanych przez osoby
wskazane w wykazie, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

5.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania osób, o których mowa w ust. 4 powyżej z zasadami
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ochrony Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A. obowiązującymi u Zleceniodawcy, w uzgodnionej pomiędzy
Stronami formie i terminie, ale nie później niż przed rozpoczęciem przetwarzania Tajemnicy Spółki PKN
ORLEN S.A.
6.

Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zleceniodawcy na udostępnienie
Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A. osobom trzecim.

7.

Zleceniobiorca nie jest uprawniony do kopiowania materiałów przekazanych przez Zleceniodawcę i
zawierających Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A., bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

8.

Nie później niż w terminie 3 (trzy) miesięcy po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu
skutków prawnych niniejszej Umowy oraz Prac Zleceniobiorca oraz wszelkie osoby, którym Zleceniobiorca
przekazał Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A. zobowiązane są zwrócić Zleceniodawcy lub zniszczyć wszelkie
dokumenty, nośniki i pliki ją zawierające oraz przedstawić stosowne oświadczenie o dokonaniu zniszczenia
lub zwrotu wszystkich powyższych materiałów. Powyższy obowiązek nie będzie dotyczyć informacji,
których przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.

9.

Zleceniobiorca nie jest uprawniony do oznaczania materiałów zawierających Tajemnicę Spółki PKN ORLEN
S.A. innymi niż „TAJEMNICA SPÓŁKI PKN ORLEN S.A.” klauzulami lub oznaczeniami.

10. Za każdorazowe naruszenie wynikających z niniejszej Umowy obowiązków dotyczących ochrony informacji
stanowiących Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A., Zleceniodawca uprawniony jest do żądania od
Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy
przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary
umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia od Zleceniobiorcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa
zastrzeżoną w niniejszej Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych
sankcji i uprawnień Zleceniodawcy określonych w niniejszej umowie oraz przepisach prawa, w tym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r., poz. 1010).
11. W przypadkach konieczności wymiany materiałów zawierających Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A. w
formie elektronicznej zastosowanie znajdują zasady postępowania określone w Załączniku nr 4 do
niniejszej Umowy.
§2
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
§3
Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§4
Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
§5
Strony dokonują wyboru prawa polskiego, jako właściwego dla niniejszej Umowy.
§6
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

W imieniu i na rzecz Zleceniodawcy:

____________________________________

W imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy:

_________________________________
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Załącznik nr 1 do UMOWY O OCHRONIE INFORMACJI (NDA)

Wykaz osób, które będą miały dostęp do Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A.

WYKAZ OSÓB*

które będą miały dostęp do informacji stanowiących Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A.
i/lub Tajemnicę Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN

Dotyczy realizacji umowy nr ________________ z dnia ____________________
Lp.

Imię i nazwisko osoby
składającej
oświadczenie

Stanowisko osoby
składającej
oświadczenie**

Firma

Data złożenia
oświadczenia

Uwagi

1

2

3

4

5

6

* - Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do wskazania w wykazie wszelkich osób fizycznych, które w związku z
realizacją niniejszej umowy mogą uzyskać dostęp do informacji stanowiących Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A.,
lub Tajemnicy Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN w tym m.in.: pracowników podmiotów
zewnętrznego, podwykonawców, doradców, audytorów oraz osób świadczących usługi na podstawie umów
cywilnoprawnych
** - dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę

…………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego za realizację Umowy z PKN ORLEN S.A.
Otrzymują:
1 x komórka organizacyjna PKN ORLEN S.A. odpowiedzialna za realizację umowy (oryginał)
1 x Podmiot zewnętrzny realizujący umowę z PKN ORLEN S.A. (oryginał)
1 x Biuro Nadzoru nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji (oryginał)
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Załącznik nr 2 do UMOWY O OCHRONIE INFORMACJI (NDA)

Wzór oświadczenia przeznaczony dla osób zatrudnionych w podmiocie zewnętrznym / świadczących
usługi na rzecz podmiotu zewnętrznego o nieujawnianiu informacji stanowiących Tajemnicę Spółki
PKN ORLEN S.A.

.....................................................................................
(miejscowość, data)
.....................................................................................
(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)
.....................................................................................
.....................................................................................
(nazwa i adres siedziby podmiotu, w którym zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie lub na
rzecz którego świadczy usługi)
.....................................................................................

OŚWIADCZENIE
W związku z wykonywaniem czynności służbowych wynikających z zawartej pomiędzy
…………………………………... a PKN ORLEN S.A. Umowy nr …………………………………. z dnia
………………..………… („Umowa”) niniejszym potwierdzam, własnoręcznym podpisem, że jestem
świadomy(a) odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad ochrony Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A.,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystywać informacji stanowiących
Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A., dla celów innych niż prawidłowe wykonanie Umowy, przez czas jej
obowiązywania i okres 10 (dziesięciu) lat od jej rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź
zniweczenia skutków prawnych, chyba że Strony określą w Umowie dłuższy okres ochrony.

........................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Rozdzielnik:
1 x osoba składająca oświadczenie (oryginał)
1 x komórka organizacyjna PKN ORLEN S.A. odpowiedzialna za realizację ww. umowy (oryginał)
1 x Biuro Nadzoru nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji (oryginał)
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Załącznik nr 3 do UMOWY O OCHRONIE INFORMACJI (NDA)

Klauzula informacyjna dla pracowników Zleceniobiorcy lub osób współpracujących ze Zleceniobiorcą
(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.)
informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów
do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie
na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.
Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do PKN ORLEN S.A. przez ..............* - podmiot
świadczący usługi dla PKN ORLEN S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (zlożył do PKN ORLEN
S.A. ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane
zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub
doświadczenie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PKN ORLEN S.A., w zależności od rodzaju
współpracy, w następujących celach:
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z PKN ORLEN S.A., której stroną jest/będzie
……….*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ……….*, w tym
potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy
wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania
PKN ORLEN S.A., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad
poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy PKN
ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ………………………*,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A., w tym w szczególności
obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.
Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w
zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na PKN
ORLEN S.A. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy,
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18
Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do
zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
b) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania
korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i
higieny pracy, prawne, archiwizacji.
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ...........*
lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww.
umową.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do
tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można
wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej:
daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.
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