
 
 

Szczecin, dnia 14.07.2021 r. 

 

 

A-ZP.381.44.2021.AS 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ  

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup rekordów baz 

danych b2b i b2c na potrzeby realizacji badań CATI, w formie licencji na 3 lata. 

Zapotrzebowanie obejmuje 25 000 rekordów w ramach bazy b2b oraz 15 000 rekordów 

w ramach bazy b2c rocznie. 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p., zamawiający dokonuje 

zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 

 

I. Rozdział 2 SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 

1. Zapis: 

„Bazy muszą być aktualizowane i weryfikowane pod kątem poprawności z jawnymi rejestrami 

m.in. w CIDG, KRS czy poprzez wywiadownie gospodarcze.” 

 

Otrzymuje nowe brzmienie 

„Bazy B2B muszą być aktualizowane i weryfikowane pod kątem poprawności z jawnymi 

rejestrami m.in. w CEIDG, KRS czy poprzez wywiadownie gospodarcze”. 

 

2. Zapis: 

„Zakłada się zakup rekordów do wykorzystywania na 3 letnią licencje w tym 25 tyś rocznie 

rekordów w ramach bazy B2B i 15 tyś. rekordów rocznie w ramach bazy  B2C z realizowaną 

aktualizacją i swobodną możliwością pobierania odpowiedniej ilości rekordów w ramach 

danego zapotrzebowania z posiadanej puli. Nie wykorzystana pula z danego roku będzie 

możliwa do wykorzystania w kolejnym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia jak 

najbardziej aktualnych danych poprzez dokonywanie systematycznej aktualizacji, co minimum 

6 miesięcy. Dostęp do bazy danych będzie możliwy w formie pliku exel online lub offline.  

Bazy muszą obejmować rekordy danych ze zgodami osób, które są w nich wpisane na 

możliwość wykorzystania ich danych osobowych do kontaktu”.  

Otrzymuje nowe brzmienie 

„Przedmiotem zamówienia jest łączne pobranie przez okres 3 lat w przypadku B2B 75 tyś 

rekordów, czyli rocznie 25 tys. oraz w przypadku B2C 45 tys. rekordów, czyli rocznie 15 tys. 

na podstawie licencji udzielonej na okres co najmniej 60 dni na każdą przekazaną 

transzę.  
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Niewykorzystana pula z danego roku będzie możliwa do wykorzystania w kolejnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia jak najbardziej aktualnych danych poprzez 

dokonywanie systematycznej aktualizacji. Dostęp do bazy danych będzie możliwy w formie 

pliku exel online lub offline.  

Bazy B2C muszą obejmować rekordy danych ze zgodami osób, które są w nich wpisane na 

możliwość wykorzystania ich danych osobowych do kontaktu”.    

 

II. Rozdział 3 SWZ, Umowa otrzymuje brzmienie: 

 

1. Zapis  § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. „Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie bazy danych i udzielenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu licencji na korzystanie z baz danych na potrzeby 

realizacji badań CATI”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Rozdział 2 SWZ oraz oferta Wykonawcy 

(odpowiednio załącznik nr 1 oraz 2 do umowy). 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie każdej  transzy przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w ust. 1 w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania na określone rekordy.  

 

2. Zapis  § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

1. 1. „Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem, jak również producentem bazy danych,                     

o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie 

baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 386 z późn. zm.) lub że jest uprawniony na 

podstawie własnych umów do udzielenia licencji na korzystanie z bazy danych, o 

której mowa w § 1 ust. 1 umowy, na warunkach określonych w umowie i udzielenie 

licencji nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do bazy 

danych, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z bazy 

danych, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, na warunkach określonych w umowie                          

i udzielenie licencji nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,                 

w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób.  

4. 2.    Wykonawca oświadcza, że dane i informacje stanowiące zawartość bazy danych, o 

której mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostały przygotowane z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie 

zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, a także z SWZ wraz z załącznikami i ofertą, które stanowią integralną 

część umowy.  

5. 3.  Wykonawca oświadcza, że uzyskał stosowne zgody, w tym na otrzymywanie informacji 

handlowych, od osób, które znalazły się w bazie danych B2C, o której mowa § 1 ust. 1 

umowy. 

6. 4.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2018 

r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE”. 
7. 5. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe objęte 

niniejszą umową w zbiorze B2B zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności zgodnie z warunkami: ustawy z dnia 18.07.2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo 

telekomunikacyjne. W szczególności Zamawiający zobowiązuje się w przypadku 

komunikacji marketingowej (kampanie e-mailowe, telemarketing) pozyskać 

uprzednio stosowne zgody we własnym imieniu, o których mowa w przepisach ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.  
 

3. Zapis  § 3 otrzymuje brzmienie: 

 

1. „Wykonawca, na okres obowiązywania umowy, udziela Zamawiającemu nie krótszej niż 

60-dniowej licencji na dostęp i korzystanie z bazy danych.  

2. Licencja będzie zawierać niewyłączne prawo do użytkowania i wykorzystywania, tak przez 

Zamawiającego, jak i przez pracowników Zamawiającego, zarówno zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. 

3. Zamawiający może korzystać, w ramach udzielonej licencji, z bazy danych, o której mowa 

w § 1 ust. 1, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w 

szczególności na następujących polach: 

a) przechowywanie, ładowanie, przeglądanie, przekazywanie, wprowadzanie, 

wyświetlanie w ramach stosowania bazy danych na własny użytek,  

b) tworzenie baz (opracowań) będących pochodną bazy danych  i stosowania pochodnej 

bazy danych na własny użytek, 

c) korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie, 

d) wprowadzenie do pamięci komputerów, 

e) przeglądanie i wyszukiwanie zawartości w bazie danych, 

f) zapisywanie wyszukanych elementów zawartości bazy danych w pamięci komputerów 

(sporządzanie kopii zapasowych), 

g) sporządzenie wydruków pełnej czy częściowej zawartości wyszukanych elementów 

zawartości bazy danych, 

h) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz formie 

zapisu elektronicznego-cyfrowego. 

4. W celu korzystania przez Zamawiającego z bazy danych, o której mowa w § 1 ust. 1 

umowy, Wykonawca zapewni dostęp on-line do bazy danych w formie pliku exel online 

lub offline pod adresem………………………., w celu jej pobrania i zainstalowania na 

komputerze lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

wskazany w § 6 adres email.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania bazy danych, o której mowa w § 1 ust. 1 

umowy, co minimum 6 miesięcy, w przypadku baz B2B oraz zgłaszania nieaktualnych 

rekordów w przypadku baz B2C, jeśli dana osoba zgłosiła prośbę o usunięcie z bazy. 

Każdorazowo zaktualizowana baza danych dostępna będzie pod adresem, o którym mowa 

w pkt 4 lub będzie przesyłana w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na wskazany w § 6 adres email. 
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6. Nie wykorzystana pula rekordów z danego roku będzie możliwa do wykorzystania                          

w kolejnym roku. 

 

4. Zapis  § 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny przelewem, na konto Wykonawcy 

w banku:  ………………………………….. 

na rachunek:  ………………………………….. 

w 4 transzach w terminie …. dni od daty otrzymania faktury oraz obustronnie podpisanymi 
protokołami odbioru. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury ze wskazanymi 
datami płatności każdej z transzy. Ostatni termin płatności wskazany będzie na dzień 
30.06.2022r. Ustalone wysokości transz nie będą ulegać zmianie, niezależnie od zmieniających 
się cen rynkowych przypadających za rekord”.  

 

 

5. Zapis  § 7 otrzymuje brzmienie: 

 

1. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy w 

terminie określonym w § 1 ust. 4 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto 
określonego w § 5  Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 50% 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5  umowy, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 
o których mowa w § 8 ust. 1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto określonego  w § 5 , 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 . 

2. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,                

a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy ograniczona jest do 50% wynagrodzenia netto określonego  w § 5 . 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 5 , 

informując o tym Wykonawcę na piśmie”. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

         Z poważaniem 
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