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1. SŁOWNIKI I SKRÓTY
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuję się następujące definicje skrótów i pojęć:
Skrót/pojęcie
Dni Robocze
Dokumentacja

Incydent serwisowy

Lokalizacje

Oprogramowanie
Standardowe
Oprogramowanie
POK / ZOK
(Podstawowy Ośrodek
Krajowy, Zapasowy
Ośrodek Krajowy)
PRM
PZP (Plan Zarządzania
Projektem)

SLA
SWD

Definicja
Oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 15:35.
Wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy
i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały
w formie papierowej, jak również informacje zapisane na innych
nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych, w szczególności Wykaz
Ilościowo-Cenowy.
Oznacza zgłoszenie do Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby
wskazane przez Zamawiającego, w trybie 24/7, nieprawidłowości
w działaniu Oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do
rejestracji zgłoszenia oraz usuwania Błędów i usterek lub dostarczenia
procedur
obejścia,
powodujących
przywrócenie
działania
Oprogramowania i rozwiązania zgłoszenia pod warunkiem, że na
przedstawioną przez Wykonawcę propozycję obejścia Zamawiający
wyrazi pisemną zgodę.
Oznacza wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie RP,
w których Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu, dla urządzeń
będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Oznacza oprogramowanie powszechnie dostępne i eksploatowane na
dzień złożenia oferty, będące w użytkowaniu Zamawiającego.
Oprogramowanie antywirusowe będące przedmiotem niniejszego
postępowania.
Centrum serwerowe, w którym zostały uruchomione komponenty
Oprogramowania będącego przedmiotem postępowania.

Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Element Dokumentacji definiujący organizację procesy, narzędzia
i techniki dobrane w celu skutecznej i efektywnej realizacji przedmiotu
Umowy, zawierający co najmniej: szczegółowy opis zadań realizowanych
w ramach Etapów, harmonogram, plan komunikacji, szczegółowe
procedury rejestracji zgłoszenia i obsługi Błędów oraz Incydentów
serwisowych realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego.
Service Level Agreement, poziom dostępności usług.
Systemy Wspomagania Dowodzenia klasy dyspozytorskiej „czasu
rzeczywistego” wspomagające obsługę Zdarzeń, przeznaczone do użytku
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Skrót/pojęcie

Użytkownik
Wykonawca/Dostawca

Definicja
przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policję i Państwową Straż
Pożarną, które będą dostarczane w ramach oddzielnych postępowań.
Systemy Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem standardowym,
aplikacyjnym oraz infrastrukturą sprzętową.
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na potrzeby
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
Usługa świadczona w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,
polegająca na zapewnieniu przez Wykonawcę poprawności i ciągłości
prawidłowego działania Oprogramowania oraz jego poszczególnych
komponentów.
Zamawiający oraz jego pracownicy.
Podmiot realizujący zamówienie.

Zamawiający

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

SWD PRM

Umowa
Usługa Serwisu

2. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup oprogramowania antywirusowego na stacje robocze i tablety działające
na rzecz SWD PRM o łącznej ilości 2450 szt. oraz licencji dla stacji roboczych i tabletów wraz
ze wsparciem na okres 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga by zaproponowane rozwiązanie dysponowało konsolą centralnego zarządzania
oferowanym oprogramowaniem antywirusowym na stacjach końcowych, a także spełnienia wymagań
opisanych poniżej.
3. Wymagania minimalne

Kod
Opis wymagań minimalnych
wymagania
WO.01
Program musi wspierać platformę Microsoft Windows 7 Pro x86/х64 oraz 10 Pro x86/64.
WO.02
Program musi posiadać polskojęzyczny interfejs konsoli programu i jego monitora na
stacjach roboczych.
WO.03
Program musi posiadać certyfikaty niezależnych laboratoriów.
WO.04
Program musi zapewniać ochronę przed wszystkimi rodzajami wirusów, trojanów, narzędzi
hakerskich, oprogramowania typu spyware i adware, auto-dialerami i innymi potencjalnie
niebezpiecznymi programami.
WO.05
Program musi posiadać możliwość określenia listy reguł wykluczeń dla wybranych obiektów.
WO.06
Program musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju.
WO.07
Dostarczane licencje musza być bezterminowe tj. po wygaśnięciu subskrypcji musi istnieć
możliwość dalszego korzystania z oprogramowania bez żadnych zakłóceń
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Kod
wymagania

WO.08
WO.09

WO.10

WO.11
WO.12
WO.12
WO.13
WO.14
WO.15

WO.16
WO.17
WO.18
WO.19
WO.20

WO.21

Opis wymagań minimalnych
w działaniu komputera, na którym jest zainstalowane z ostatnią możliwą datą aktualizacji
sygnatur.
Program musi posiadać możliwość aktualizacji zarówno samego oprogramowania jak i bazy
sygnatur, itp. przez okres co najmniej 36 miesięcy od dnia obioru przedmiotu umowy.
Program musi posiadać dedykowany moduł blokujący określone kategorie urządzeń
(np.pamięci masowe, urządzenia Bluetooth itp.).
1) Możliwość
tworzenia
reguł
blokujących/zezwalających
na
korzystanie
z danego urządzenia w zależności od konta, na którym pracuje użytkownik.
2) Możliwość utworzenia listy zaufanych urządzeń na podstawie modelu, bądź
identyfikatora urządzenia dla określonego konta użytkownika systemu Windows.
Oprogramowanie musi posiadać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni
trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem
oraz mieć możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy,
programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich.
Oprogramowanie musi posiadać wbudowany moduł skanujący ruch HTTP w czasie
rzeczywistym niezależnie od przeglądarki.
Oprogramowanie musi posiadać wbudowany moduł wyszukiwania heurystycznego
bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość określenia poziomu czułości modułu
heurystycznego.
Oprogramowanie musi posiadać wbudowany moduł kontrolujący dostęp do rejestru
systemowego.
Oprogramowanie musi posiadać moduł zapory ogniowej z możliwością zdefiniowania
zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory.
Oprogramowanie musi posiadać moduł ochrony przed niebezpiecznymi rodzajami
aktywności sieciowej i atakami: możliwość tworzenia reguł wykluczających dla określonych
adresów/zakresów IP.
Oprogramowanie musi posiadać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów
w czasie rzeczywistym.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość leczenia i usuwania złośliwego kodu
z plików z archiwów, co najmniej następujących formatów RAR, ARJ, ZIP, CAB, JAR, 7ZIP.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień programu dla
użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych.
Oprogramowanie musi posiadać terminarz pozwalający na planowanie zadań, w tym także
terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość wysłania podejrzanego obiektu do producenta
oprogramowania antywirusowego w celu analizy, bezpośrednio z programu - do tego celu nie
może być wykorzystany klient pocztowy.
Oprogramowanie musi posiadać monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie
w momencie startu systemu operacyjnego komputera, który działa nieprzerwanie do
momentu zamknięcia systemu operacyjnego.
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Kod
Opis wymagań minimalnych
wymagania
WO.22
Program musi posiadać funkcję chroniącą pliki, foldery i klucze rejestru wykorzystywane
przez program przed zapisem i modyfikacją.
WO.23
Program posiada możliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej.
WO.24
Program musi posiadać możliwość zablokowania operacji zamykania programu,
zatrzymywania zadań, wyłączania ochrony, zmiany ustawień, usunięcia licencji oraz
odinstalowania programu przy użyciu zdefiniowanej nazwy użytkownika i/lub hasła.
WO.25
Program musi posiadać możliwość skanowania na żądanie uruchamianych, otwieranych,
kopiowanych, przenoszonych lub tworzonych plików.
WO.26
W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie:
1) podejmować zalecane działanie, czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe
usuwać obiekt;
2) rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa;
3) powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub poleceniem NET
SEND;
4) poddać kwarantannie podejrzany obiekt.
WO.27
Skaner antywirusowy powinien mieć możliwość uruchamiania automatycznego zgodnie
z terminarzem gdzie skanowane są wszystkie lokalne dyski twarde komputera.
WO.28
Oprogramowanie powinno mieć możliwość informowania o wykryciu podejrzanych działań
uruchamianych aplikacji (np. modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz
z możliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania.
WO.29
System antywirusowy powinien posiadać możliwość skanowania archiwów
i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia.
WO.30
System antywirusowy powinien mieć możliwość integracji z systemami posiadanymi przez
zamawiającego i posiadać możliwość wywołania skanowania obiektu/zasobu/pliku z menu
kontekstowym (prawy przycisk myszy).
Aktualizacja baz danych sygnatur zagrożeń
WO.31
WO.32
WO.33
WO.34
WO.35
WO.36
WO.37

Program musi posiadać możliwość określenia harmonogramu pobierania uaktualnień,
w tym możliwość wyłączenia aktualizacji automatycznej.
Program musi posiadać możliwość pobierania uaktualnień modułów dla zainstalowanej
wersji aplikacji.
Program musi posiadać możliwość określenia źródła uaktualnień.
Program musi mieć możliwość pobierania aktualizacji w trybie offline, gdy serwer
centralnego zarządzania nie ma połączenia z siecią Internet.
Program musi posiadać możliwość skanowania obiektów poddanych kwarantannie
po zakończonej aktualizacji.
Program musi posiadać możliwość cofnięcia ostatniej aktualizacji w przypadku uszkodzenia
zestawu uaktualnień.
Program musi posiadać możliwość określenia ustawień serwera proxy w przypadku, gdy jest
on wymagany do nawiązania połączenia z Internetem.
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Kod
wymagania
WO.38
WO.39
WO.40

Opis wymagań minimalnych
Program musi mieć możliwość pobierania aktualizacji z wewnętrznego serwera aktualizacji
w przypadku braku możliwość połączenia z internetem przez klienta aplikacji.
Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niż
co 4 godziny.
Pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu połączenia, bez
konieczności retransmitowania już wczytanych fragmentów informacji).
System Scentralizowanego Zarzadzania

WO.41

WO.42

WO.43
WO.44
WO.45

WO.46
WO.47
WO.48

WO.49

WO.50
WO.51
WO.52

Dostarczone rozwiązanie antywirusowe musi posiadać system scentralizowanego
zarządzania. Jeżeli do uruchomienia tego systemu konieczna jest odrębna licencja należy
dostarczyć wraz z oferowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga zapewnienia
możliwości dystrybucji nowych wersji sygnatur oprogramowania antywirusowego
w oparciu o 2 lokalizacje na terenie kraju poprzez sieć OST a także przez RA VPN do bram
w sieci OST.
System Scentralizowanego Zarzadzania musi wspierać co najmniej następujące platformy:
1) Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64-bitowy lub nowszy;
2) Linux;
3) wirtualny appliance.
System scentralizowanego zarządzania musi przechowywać ustawienia w bazie danych
dostarczanej wraz z rozwiązaniem.
System scentralizowanego zarządzania musi posiadać polskojęzyczny interfejs konsoli
programu.
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać automatyczne umieszczenie
komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze sieci (grupy robocze
sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory).
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać automatyczne umieszczanie stacji
roboczych w określonych grupach administracyjnych w oparciu o zdefiniowane reguły.
System scentralizowanego zarządzania musi posiadać pakiet instalacyjny dla stacji roboczej
jak również systemów serwerowych.
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać ograniczenie pasma sieciowego
wykorzystywanego do komunikacji stacji z serwerem administracyjnym. Reguły powinny
umożliwić ograniczenia w oparciu o zakresy adresów IP.
System scentralizowanego zarządzania umożliwia tworzenie hierarchicznej struktury
serwerów administracyjnych jak również tworzenie wirtualnych serwerów
administracyjnych.
System scentralizowanego zarządzania umożliwia zarządzanie stacjami roboczymi
i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za NAT/Firewall.
Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach
roboczych jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL.
Konsola administracyjna posiada możliwość scentralizowanego inicjowania skanowania
antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowej.
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Kod
Opis wymagań minimalnych
wymagania
WO.53
Zarządzanie aplikacjami odbywa się przy użyciu profili aplikacji oraz zadań.
WO.54
Konsola administracyjna ma możliwość informowania administratorów o wykryciu epidemii
wirusa.
WO.55
Serwer zarządzający ma możliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczne
stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych oraz uruchomienia odpowiednich
zadań).
WO.56
System centralnego zarządzania wyposażony w mechanizmy raportowania
i dystrybucji polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych.
WO.57
System umożliwia centralną dystrybucję i instalację aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów
oraz
umożliwia
automatyczne,
niewidoczne
dla
użytkownika
przesłanie
i zainstalowanie nowej wersji biblioteki.
WO.58
System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który umożliwia
automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego
oprogramowania.
WO.59
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać automatyczne wysyłanie raportów
pocztą elektroniczną lub zapisywanie ich w postaci plików w zdefiniowanej lokalizacji
(przynajmniej w formacie PDF).
WO.60
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym
statystyk ochrony, stanu aktualizacji instalacji w sieci itp.
WO.61
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać przeglądanie informacji
o aplikacjach znajdujących się na stacjach roboczych.
WO.62
Program musi mieć możliwość dezinstalacji aplikacji niekompatybilnych jak również
dowolnej aplikacji znajdującej się w rejestrze aplikacji użytkownika.
WO.63
System scentralizowanego zarządzania musi mieć możliwość zbierania informacji
o sprzęcie zainstalowanym na komputerach klienckich.
WO.64
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać przeglądanie informacji
o obiektach poddanych kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np.
przywracanie, skanowanie itp.).
WO.65
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać przeglądanie informacji
o obiektach, które zostały wykryte, ale program nie podjął względem nich żadnego działania.
WO.66
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać automatyczne instalowanie licencji
dostarczonego oprogramowania antywirusowego na stacjach roboczych.
WO.67
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać automatyczne i regularne tworzenie
kopii
zapasowej
serwera
zarządzającego,
która
umożliwi
przywrócenie
w pełni działającego systemu zarządzania
WO.68
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać wysłanie do stacji roboczych
komunikatu o dowolnie zdefiniowanej treści.
WO.69
Program musi umożliwiać ukrycie przed użytkownikiem interfejsu aplikacji.
WO.70
Program musi umożliwić administratorowi wyłączenie niektórych lub wszystkich
powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych.
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Kod
Opis wymagań minimalnych
wymagania
WO.71
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwiać administrację z wykorzystaniem
interfejsu web.
WO.72
System scentralizowanego zarządzania musi mieć możliwość sprawdzenia aktualnych wersji
oprogramowania antywirusowego.
WO.73
System scentralizowanego zarządzania musi umożliwić wysyłanie powiadomień
do wybranych użytkowników przy użyciu poczty elektronicznej.
WO.74
W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania
z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty
elektronicznej oraz pobierania nowych wersji oprogramowania zarządzającego.
WO.75
System scentralizowanego zarządzania musi zapewniać skonfigurowanie dwuskładnikowego
uwierzytelniania umożliwiając przypisanie odpowiednich ról w systemie dla logującego się
użytkownika.
WO.76
System scentralizowanego zarządzania musi zapewniać możliwość utworzenia wielu grup
administratorów z różnymi rolami/uprawnieniami.
WO.77
System scentralizowanego zarządzania musi zapewniać możliwość wysyłania informacji
do systemów SIEM.

4. Wymagania dodatkowe
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu możliwość odnowienia, po wygaśnięciu zawartej umowy
serwisowej, usługi wsparcia producenta bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat
wznowieniowych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy producent w okresie trwania usługi zakończy
świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

5. Warunki udzielenia licencji
Kod
wymagania

Opis wymagań minimalnych

WR.01

Dostarczone licencje uprawniają do bezterminowego, nieograniczonego czasowo
korzystania z zakupionych licencji.

WR.02

Licencje na oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego
w formie papierowej lub elektronicznej: klucze lub licencje dostępne do pobrania
na stronie www producenta oprogramowania.
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WR.03

W przypadku licencji dostępnych w formie elektronicznej na stronie producenta,
Wykonawca przekaże dane autoryzacyjne lub Zamawiający poda konto do portalu
producenta, jakie posiada, a do którego licencje maja być dołączone.

WR.04

Oprogramowanie musi posiadać od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
minimum 36 miesięczne wsparcie techniczne producenta oprogramowania dla licencji
(tj. licencji dostarczonych w ramach niniejszego postępowania).

WR.05

Wsparcie techniczne zapewniające aktualizacje oprogramowania do najnowszej
wersji oraz wsparcie telefoniczne, email lub stronę www producenta w przypadku
problemów z oprogramowaniem.

WR.06

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 29 grudnia 2018 roku

6. ŚWIADCZENIE SERWISU GWARANCYJNEGO I GWARANCJI
Kod
wymagania

Opis wymagań minimalnych

WUSU.1

Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o Awariach w trybie 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu, 365 dni w roku.

WUSU.2

Wykonawca najpóźniej drugiego dnia roboczego po rozwiązaniu Awarii przedstawi raport
z usunięcia Awarii (prezentujący, co najmniej czasy przyjęcia zgłoszenia Awarii oraz
rozwiązania Awarii, a także przyczyny, sposoby rozwiązania i działania zapobiegające
występowaniu Awarii).

WUSU.3

Wykonawca udzieli gwarancji na rozwiązanie równoważne na 36 miesiące licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

WUSU.4

Zaoferowany model wsparcia technicznego musi zapewniać możliwość aktualizacji
oprogramowania do najnowszej wersji oraz wsparcie telefoniczne, email lub stronę www
producenta w przypadku problemów z oprogramowaniem.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI
W przypadku rozwiązania równoważnego wykonawca dostarczy Dokumentację spełniającą
wymagania określone w poniższej tabeli.
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Kod
wymagania
DOK.1

Opis wymagań minimalnych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi
standardami w dziedzinie dokumentowania Wykaz Ilościowo-Cenowy.
Wykaz Ilościowo-Cenowy zawiera co najmniej:
1. nazwa;
2. producent;
3. kod produktu/model (Part Number);
4. opis;
5. ilość;
6. cena jednostkowa brutto w PLN;
7. cena jednostkowa netto w PLN;
8. wartość brutto w PLN.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
I.Zasady Ogólne
1. Przedmiot Umowy należy dostarczyć zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w Umowie.
2. Odbiór zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego przy ul. Maszewskiej 20,
w Warszawie , lokal U1, pierwsze piętro w obecności przedstawicieli Wykonawcy w godz. 8:00
– 15:35.
3. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
Protokołu odbioru ilościowo - jakościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorowi ilościowo - jakościowemu.
II.Odbiór ilościowo – jakościowy
1.

2.

Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowo – jakościowego jest
sprawdzenie kompletności dostarczonego przedmiotu umowy i potwierdzenie zgodności z ilością
określoną w umowie oraz sprawdzenie wszystkich wymagań funkcjonalnych i potwierdzenie
zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie i zaprezentowanie dostarczonego przedmiotu
Umowy.
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3.

4.

Podstawą dokonania odbioru ilościowo – jakościowego jest przeprowadzenie z pozytywnym
skutkiem sprawdzeń kompletności oraz poprawności działania produktów dostarczanych w ramach
Umowy wraz z dostarczanymi licencjami.
Pozytywny wynik odbioru ilościowo – jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem
protokołu odbioru ilościowo – jakościowego.
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OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się do nie przekazywania,
nie ujawniania oraz nie wykorzystywania bez zgody …………………. wiadomości udostępnionych
przez pracowników i funkcjonariuszy …………. oraz uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy
nr
…...…..
z
dnia
………………………..,
zawartej
pomiędzy
…………..
a ……………………….., a nie podlegających wykluczeniu na podstawie poniższych zapisów:
1) jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez stronę, będącą właścicielem informacji
chronionej;
2) jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na
podstawie stosownych przepisów;
3) jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną;
4) jeżeli informacja została uzyskana od osób trzecich bez naruszenia prawnych zobowiązań
o poufności informacji.

............................................................
(podpis)
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