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 NR SPRAWY : DZP.341.10.2018 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
(SIWZ) 

 
NA 

USŁUGĘ NADZORU AUTORSKIEGO i SERWISU ZINTEGROWANEGO SZPITALNEGO SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  
tj. poniżej 221.000,00 euro 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA ........ PONUMEROWANYCH STRON 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia 
wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radom, luty 2018 r. 
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I.  Nazwa, adres Zamawiającego i informacje dodatkowe 
 
Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 
Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43 
Email: dzp@wss.com.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl,  
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 05 

Godziny otwarcia kasy: od 8 00 do 10 00 i od 12 00 do 14 00 

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449 
Numer NIP: 796 29 63 679; Numer REGON: 670209356 
 
Numer postępowania: 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.341.10.2018 
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej 
dalej „ustawą PZP”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.wss.com.pl . 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
5. Szacunkowa wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
 
III.   Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze autorskim i serwisie zintegrowanego 

szpitalnego systemu informatycznego 
2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) . 
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie, 

zgodnej ze wzorem  stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72000000-5 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7. 
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

9.1. Zgodnie z  art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) usługa nadzoru autorskiego i zintegrowanego serwisu szpitalnego systemu informatycznego 
wykonywana przez serwisanta szpitalnych systemów informatycznych 

9.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa 



 3 

w art. 29 ust. 3a: 
a) Wykonawca, do oferty dołączy oświadczenie, że zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(zgodnie z treścią oświadczenia wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ) 

b) Wykonawca, przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 9.1, tj. pisemne  oświadczenie 
Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę 
potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności 
przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy 

9.3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 
a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 9.2 a) i b)  w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie wywoływać skutki, o których mowa w  
niniejszej SIWZ, a nadto skutkować może zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną 

b) Negatywny wynik kontroli, o której mowa w pkt 9.2. c) skutkować może zawiadomieniem Państwowej 
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na 
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną, a nadto może być 
podstawą do rozwiązania przez Zamawiającego Umowy na warunkach w niej określonych, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

 
IV.  Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
V.  Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej - 
Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał: 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał  a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na 
nadzorze autorskim i serwisem zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego nie mniejszej 
niż 200.000,00 PLN brutto w skali jednego roku,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w 
rozdz. V. ust. 1 p. 1.2.  niniejszej SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten warunek . 
3. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. ust. 1 p. 1.2. 
niniejszej SIWZ,  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 



 4 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 
4.  Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3 niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
4.1.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 
4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, zgodnie z rozdz. V ust. 3 niniejszej SIWZ, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. pkt. 1.  
 
Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
1)  w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub  sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) 

 
VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 p.1.1 i 
p.1.2  niniejszej  SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VI. ust.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 2 SIWZ będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca bądź wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.  
3.  Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,, stosownie do treści rozdz. V ust.3. SIWZ, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem Zamówienia, na wezwanie 
Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, przedłoży aktualne na 
dzień złożenia ofert  następujące dokumenty lub oświadczenia: 
 
a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie,  minimum jedną usługę polegającą na nadzorze autorskim i serwisem 
zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto w skali 
jednego roku,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz sporządzony 
wg Załącznika 3 do niniejszej SIWZ. 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym  ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.  

c) dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 9.1, tj. pisemne  
oświadczenie Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę 
potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

7. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1. – 4  niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożone przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23  listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  faksem na nr 48 361 30 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
dzp@wss.com.pl, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 
VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP) dla których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Wszelka korespondencja przekazywana  przez Wykonawcę pisemnie winna być składane na adres: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicz 5; 26-617 Radom, Kancelaria 
pokój nr 6.   

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
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treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 
składania ofert (tj.: 12.02.2018 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym  przedłużenie terminu składania ofert pozostaje bez 
wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa.  Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej Zamawiającego www.wss.com.pl. 

6. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również przesłane drogą 
elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: dzp@wss.com.pl. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Agata Łuczycka-Chojnacka,  
2) w kwestiach merytorycznych – Kierownik Działu Sprzętu Informatyki – Maciej Szwed. 

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 
Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 
VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium  
 
IX.  Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

 
X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 
1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ oraz przygotować ofertę 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Wymogi formalne:  
2.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 
ofertową brutto,  i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. 

b) wypełniony formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, 

c) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ sporządzone z wykorzystaniem  wzoru 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ  

2.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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2.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
2.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
2.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
2.8. Wymaga się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

2.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

2.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Juliana Aleksansdrowicza 5, 26-617 Radom 
 „Usługa nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego  

 nr sprawy: DZP.341.10.2018”  
NIE OTWIERAĆ  przed dniem 19.02.2018 o godz. 1030  

 
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

3 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

5 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

6 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

8 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

9 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 
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10 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym 
w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 

60 do dnia 19.02.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X 
SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w 19.02.2018 r., o godzinie 1030. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.com.pl  informacje 

dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
 
XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia, o której mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których usługa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

6. Wykonawca winien skalkulować całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, 
biorąc pod uwagę ewentualne zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zaoferowana 
cena nie może ulec podwyższeniu. 
 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
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1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach z 
uwzględnieniem następujących  kryteriów oceny: 

1.1 „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 
1.2 „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie” – D; 
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 
C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                            Cena badanej oferty 

Czas reakcji 
serwisu na 
zgłoszenie 

40% 40 

Do 1 godziny od zgłoszenia – 40 pkt. 
Do 2 godzin od zgłoszenia – 10 pkt. 
Do 3 godzin od zgłoszenia – 5 pkt. 
Powyżej 3 godzin od zgłoszenia – 0 pkt. 

RAZEM 100% 100  
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + D 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
D – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie”.  

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 
powyżej. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, 
dokumentów lub oświadczeń, stosownie do treści rozdz. VI ust. 5 SIWZ. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawią taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 
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4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ nie podlegają 
negocjacjom. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP. 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

XVII. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w  

postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 – wzór wykazu dokonanych usług 
5.  Załącznik nr 5  – wzór umowy wraz z załącznikami 
6..  Załącznik nr 6 – szczegółowy  opis przedmiotu Zamówienia 

ZATWIERDZAM: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341.10.2018 

 
 

OFERTA 
 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 
ul. Juliana Aleksandrowicza 5 
26-617 Radom 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę 
nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego 
A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………………………………. 
 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...…. 
 
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 
 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..…… 

 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  
……………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………...………………………………… 
B.  ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
 
…………………………………………………. 

Słownie: 
 
…………………………………………………. 

Oferowany czas reakcji serwisu na zgłoszenie 

 
................................................... 
 
Słownie: …………………………………… 
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………………………………………………….. 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
C. OŚWIADCZENIA: 
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; 
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 
6) Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  ....................................... 
7) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). 
8)      Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:  

 

Tak * / Nie *  (* niepotrzebne skreślić) 
 

(wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
 
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

.............................................................................................................................................................. 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. 
tel./fax: .....................................................………..; 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................
................... 

 
E. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe następującą części procentową zamówienia: 

 
 

 ….............%  (proszę podać w procentach) 
 

1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
F. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1)            ........................................................................................................................................................ 
2) ........................................................................................................................................................ 
3) ......................................................................................................................................................... 
4)       ......................................................................................................................................................... 
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Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

..................................... , dnia .............................. 
.................................................................................... 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 
upoważnionych do jego reprezentowania 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU – nr sprawy DZP.341.10.2018 

 

Przystępując do postępowania na usługę nadzoru autorskiego i 
serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego 

 
działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału 
w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
1. wykonawcę, 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; 
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, 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 pkt 2; 

4. wykonawcę, 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 
wykonawca 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; 

5. wykonawcę, 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 kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 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 takiego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 
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10. wykonawcę 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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał  a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
minimum jednej usługi polegającej na nadzorze autorskim i serwisie zintegrowanego szpitalnego systemu 
informatycznego nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto w skali jednego roku wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

 
  

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
 
  
 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
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zamówienia 
 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

Oświadczam , że zatrudnię na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.) 
  
......................, dn. .........................                                                 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  
upoważnionych do jego reprezentowania 

 
 

.................................................................. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór wykazu wykonanych usług  – nr sprawy DZP.341.10.2018 
 

...................................................................................................................................................... 

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu 

informatycznego  dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana 
Aleksandrowicza 5 

PRZEDKŁADAMY: 

Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na nadzorze autorskim i serwisem zintegrowanego 
szpitalnego systemu informatycznego nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto w skali jednego roku brutto 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie: 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość realizowanego 
zamówienia brutto PLN 

Data 

wykonania 
zamówienia 

Odbiorca 

 
 

1.  

 
   

2.  

 
   

W załączeniu przedkładamy ................................* dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały 
wykonane należycie (referencje, pozytywne opinie itp.)  

 

* - Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonane 
należycie  
( referencje, pozytywne opinie itp.) zawarte w powyższej tabeli. 

......................, dn. .........................                                                 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  

upoważnionych do jego reprezentowania 
 
 

.................................................................. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór umowy  – nr sprawy DZP.341.10.2018 
 

 
UMOWA Nr UB/[…]/2018 

zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. 
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, 
reprezentowaną przez:  
[…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a  
 
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […]. 
reprezentowaną przez: 
[…]. 
[…] 
 
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,  
zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […] 
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP.341.10.2018), w trybie przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 
 
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Sprzętu 
Medycznego 

Definicje 
Na potrzeby niniejszej umowy Strony nadają wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenie: 
 
   
Moduł Oprogramowania 
Aplikacyjnego 

- Oznacza pojedynczy program komputerowy wchodzący w skład 
Oprogramowania Aplikacyjnego; 

Oprogramowanie 
Aplikacyjne 

- Oznacza traktowane łącznie programy komputerowe zakupione przez 
Zamawiającego od Wykonawcy (moduły oprogramowania); 

Oprogramowanie 
Bazodanowe 

- Oznacza program komputerowy Oracle w wersji używanej przez Zamawiającego 
jednak nie starszej niż 10g; 

Oprogramowanie 
Systemowe 

- Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania 
Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie 
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wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania 
Bazodanowego, zainstalowane przez Zamawiającego na Dedykowanych 
Stacjach Roboczych i Serwerach; 

Kierownik Projektu - Wyznaczona przez Wykonawcę osoba nadzorująca prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy 

System Informatyczny - Oznacza całość funkcjonujących u Zamawiającego urządzeń komputerowych i 
oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN i WAN, Serwery, Dedykowane 
stacje robocze, inne stacje robocze, drukarki, Oprogramowanie Aplikacyjne, 
Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Systemowe;  

Usługi Serwisowe  - Oznacza usługi oraz sposób ich realizacji, świadczone przez Wykonawcę w 
trakcie trwania umowy, dotyczące Systemu  Informatycznego w szpitalu, w 
siedzibie Zamawiającego lub zdalnie; 

Awaria  - Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie 
Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty zbiorów  
niezbędnych do działania oprogramowania,  struktur danych lub zawartości 
bazy danych, uszkodzenia sprzętu komputerowego na którym Oprogramowanie 
Aplikacyjne zostało zainstalowane, lub uszkodzenia infrastruktury 
teleinformatycznej; 

Błąd - (Błąd zwykły) Oznacza, niespowodowane przez Zamawiającego, powtarzalne 
działanie, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu działania 
programu i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania 
nieprawidłowych wyników działania Oprogramowania Aplikacyjnego. 

Błąd krytyczny - Oznacza, niespowodowaną przez Zamawiającego, sytuację, która prowadzi do 
zatrzymania eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku 
którego, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania 
Aplikacyjnego 

 
§ 1. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem, w zakresie wskazanym w § 2 
niniejszej Umowy modułów oprogramowania aplikacyjnego wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy (dalej: „Oprogramowanie Aplikacyjne”).  

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy 
1. W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia: 
a) Udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego 
powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego 
w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):  

I) W przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie 
Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w 
dokumentacji użytkownika), a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania 
Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich 
spójności w wyniku której, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania 
Aplikacyjnego: 
(1) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu 
krytycznego”) wynosi …………….. 

(2) Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania 
Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wpłynięcia zgłoszenia;  

(3) W przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić  
tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie 
traktowana jako błąd zwykły; 

(4) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i 
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Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej 
Umowy.  

II) W pozostałych przypadkach: 
(1) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 

chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu 
zwykłego) wynosi do ..................................godzin; 

(2) Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania 
Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; 

III) W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;  

IV) Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową 
Centralnego Help-Desku Wykonawcy..........................; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na 
w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem 
telefonu ………………………..- część medyczna,…………………………………..– część administracyjna) lub 
pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na 
adres................................., opcjonalnie faxem na numer …………………………………….wzór formularza 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko 
jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module; 
(1) W przypadku, gdy formularz zgłoszenia serwisowego zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 

(a) W godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o 
godz. 8.00 następnego dnia roboczego; 

(b) W godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 
8.00 danego dnia roboczego; 

(c) W dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 
8.00 najbliższego dnia roboczego; 

b) Rozwój Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową zgodnie ze zmieniającymi się 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznie obowiązującymi Zamawiającego 
przepisami prawa, wydanymi na podstawie upoważnienia ustawowego, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
I) Przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, 

ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą 
elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy 
(Informacje o Zamawiającym); 

II) Udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania 
Aplikacyjnego) poprzez witrynę internetową,.................. przy czym na pisemne życzenie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego 
nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego. 

c) Możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; zgłoszenia takie wynikają z 
zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa 
w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju 
oprogramowania; 

d) Gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) 
Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i 
rozwoju), przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej Umowy; 
zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo 
uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

2. Zgłoszenia przez Zamawiającego wszystkich problemów, w tym ewentualnych błędów, o których mowa w 
ust. 1)a) niniejszego paragrafu, będą obsługiwane zgodnie z procedurą obsługi zgłoszeń zespołu 
Wykonawcy, według następujących zasad: 
a) Część medyczna: 
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I) Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania problemów w formie pisemnej poprzez pocztę email 
na adres: ............................po uprzednim poinformowaniu Podwykonawcy o zaistniałym 
problemie na numer telefonu komórkowego: ………………………. 

II) Zgłoszenia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 
świąt lub tzw. długiego weekendu; 

b) Część administracyjna: 
I) Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania problemów w formie pisemnej poprzez pocztę email 

na adres: ………………………….po uprzednim poinformowaniu Podwykonawcy o zaistniałym 
problemie na numer telefonu komórkowego:…………………………; 

II) Zgłoszenia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 
świąt lub tzw. długiego weekendu; 

c) W przypadku, gdy Podwykonawca stwierdzi, że rozwiązanie problemu leży po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający zobowiązany jest do zarejestrowania zgłoszenia poprzez witrynę 
internetową....................................; 

d) w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać 
zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu - …………………część medyczna,  …………………………..– 
część administracyjna) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na 
adres..................................., opcjonalnie faxem na numer wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu 
występującego w konkretnym module. 

3. Objęcie Oprogramowania Bazodanowego i Aplikacyjnego opieką serwisową w okresie obowiązywania 
umowy, a w szczególności: 
a) Pomoc w zapewnieniu ciągłości pracy systemu: 

I) Czas reakcji serwisowej w sytuacjach awaryjnych (od chwili zgłoszenia przez pracownika 
Zamawiającego, poprzez sytuację awaryjną rozumie się brak możliwości pracy w systemie) - do 4 
godzin,  

II) Rozpoczęcie działań w sytuacjach awaryjnych – on-line do 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii (7 
dni w tygodniu), 

III) Rozpoczęcie działań w sytuacjach awaryjnych na terenie Zamawiającego – następny dzień roboczy. 
b) Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, 
c) Dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania objętego niniejszą Umową w przypadkach 

rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego, 
d) Udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie przygotowania różnorodnych raportów, sprawozdań, 

wg potrzeb użytkownika, 
e) Konsultacje uzupełniające, pomoc użytkownikom w obsłudze Oprogramowania Aplikacyjnego w tym 

usuwanie awarii oprogramowania wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
f) Wykonywanie usług on-line, hot-line, na rzecz Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy w dni robocze 

od godziny 8.00 do 16.00 - na każde wezwanie Zamawiającego, 
g) Udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie administracji bazą danych Oracle, 
h) Instalację nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego na życzenie Zamawiającego. 

4. W przypadku przekroczenia w umowie ilości wizyt on-site (w siedzibie Zamawiającego) lub on-line z tytułu 
realizacji zadań określonych w ust. 3) a)-g) ponad 5 osobodni (1 osobodzień to 6 godzin pracy jednego 
konsultanta Wykonawcy):  

5. Zamawiający będzie płacił, za każdy dodatkowy osobodzień (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), kwotę w wysokości 1 800,00- zł netto. 

6. Zamawiający będzie płacił, za każdy dodatkowy osobodzień (sobota, niedziela, oraz dzień ustawowo wolny 
od pracy), kwotę w wysokości 2 400,00- zł netto. 

 
§ 3. Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy, dane tej osoby zostały 
wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym); 
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b) Wykonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z 
bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie; 
c) Powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w 
konfiguracji oprogramowania lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest 
Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać 
nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; 
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania 
Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a 
wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Wykonawcy. Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów 
Serwisowych zamieszczona jest na witrynie internetowej ........................................... 
d) Prowadzenia rejestru kontaktów z Wykonawcą, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, 
wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności; 
e) Dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania 

Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego; 

f) Delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do 
świadczenia usług określonych niniejszą umową;  

g) Zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione w 
Załączniku nr 1 było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do 
korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy; 

h) Dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy 
rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego  
i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) 
oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy; 

i) Przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u 
Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących 
wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo 
Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne); 
j) Zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego 
zakresem, określonym w § 2 niniejszej umowy, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a 
także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 
k) Udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego 
lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w § 2 
niniejszej umowy; 
l) Zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w § 2 niniejszej 
umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; 
m) Zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami określonymi w § 2 
niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne. 

2.  Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie 
jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów 
przewidzianych Umową.  

§ 4. Płatności 
1. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy, w wysokości: ........................................ zł netto (słownie: 
........................................ złotych), plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto: 
........................................ zł (słownie: ........................................  złote), zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
2. Płatności będą realizowane miesięcznie na podstawie odpowiednich faktur VAT: 

a) Płatność za każdy z 12 miesięcy w wysokości ........................................  zł netto, plus należny podatek 
VAT, co stanowi łącznie kwotę ........................................ zł brutto. 

3. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury. Faktura musi posiadać adnotację powołującą się na 
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niniejszą umowę. 
Osobą uprawnioną do odbioru faktury w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Działu  Informatyki. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. a) zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem bankowym, 
na podstawie odpowiednich faktur VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, 
przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i 
zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem 
sytuacji określonej § 2 ust. 4. 
6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby 
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 4 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 
ust. 4. 

§ 5. Okres obowiązywania Umowy 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od ……………………………..roku do ………………………… r.  
2. Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy: 

a)  Udostępnić Wykonawcy na czas realizacji usług Serwer (-y) i Dedykowane Stacje Robocze, na których 
zainstalowane jest oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy – ujęte w Załączniku nr 1 
do Umowy; 
b) Przekazać na piśmie Wykonawcy wszelkie informacje i dane, konieczne dla prawidłowego 
zrealizowania usług. 

3. W terminie 1 dnia Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy. 
4. Realizacja serwisu będzie prowadzona we współpracy z Podwykonawcami, tj. z 
.....................................................................................................................  
5. Wypowiedzenie niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić z 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

§ 6. Realizacja Wizyt Serwisowych Oprogramowania Aplikacyjnego 
1. Usługi serwisowe realizowane będą od ………………………… 2018 roku. 
2. Usługi serwisowe będą realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedstawione przez Kierownika 
Projektu ze strony Zamawiającego. 
3. Usługi Serwisowe dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego i Bazodanowego odbywać się będą w 
pomieszczeniach Zamawiającego lub za pomocą zdalnego szyfrowanego dostępu.  
4. Godziny i wizyty serwisowe pomiędzy miesiącami mogą być przenoszone w ramach kwartału. 
5. Usługi serwisowe wykonywane dla każdego z Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego w pomieszczeniach 
Zamawiającego lub za pomocą zdalnego dostępu zostaną potwierdzone stosownym protokołem podpisywanym 
przez osoby wymienione w § 7 ust. 7 i 8. 

§ 7. Procedura odbioru prac 

1. O wykonaniu usług serwisowych decyduje obustronne podpisanie stosownego protokołu.  
2. Szczegółowe zasady sporządzania protokołów i odbioru prac przedstawia wzór Protokołu Wykonania Usług 

Serwisowych stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy.  
3. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy świadczenie stanie się 

niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron zerwie niniejszą umowę, bądź też umowa zostanie 
rozwiązana (za porozumieniem Stron bądź na skutek wypowiedzenia lub z innych przyczyn), Strony 
zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 2 dni od daty wystąpienia takiej 
przyczyny lub zdarzenia, sporządzić protokół stanu zaawansowania Projektu.  

4. W protokole stanu zaawansowania Projektu, Strony określą zakres usług dotychczas wykonanych oraz – w 
razie potrzeby - zasady rozliczenia i wynagrodzenia za usługi wykonane i rozpoczęte, z uwzględnieniem 
zasad przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy. 

5. W toku realizacji usług objętych niniejszą umową Wykonawca może na żądanie Zamawiającego wykonać 
usługi dodatkowe, nie objęte przedmiotem umowy. Zasady realizacji usług dodatkowych, wysokość 
wynagrodzenia oraz inne istotne postanowienia, Strony określą w aneksie do niniejszej umowy. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest: Kierownik Działu 
Informatyki 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca. 
Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę. 
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) Treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego; 
b) Jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania 
Oprogramowania Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania 
Aplikacyjnego; 
c) Korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione; 
d) Dokonywanie modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione przez 
Wykonawcę; 
e) Udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących Użytkownika względem 
Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez Użytkownika lub przez niego 
odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów 
Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu Usług; 
f) Wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej; 
g) Nieprawidłowe działanie lub brak działania Oprogramowania Aplikacyjnego osób trzecich, 
komunikującego się z oprogramowaniem Wykonawcy; 
h) Nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania 
Aplikacyjnego; 
i) Siłę wyższą. 

3. Maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy nie przekroczy 75% kwot otrzymanych na podstawie 
niniejszej Umowy. 

§ 9. Siła Wyższa 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą 
rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani 
zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę 
o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz 
płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 
4. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług 
określonych w Umowie. 

§ 10. Ochrona Danych Osobowych 
Szczegółowy zakres związany z ochroną danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

§ 11. Poufność 
1. Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. 
Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w 
związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres 
ochrony informacji. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w § 11 ust. 1) wyłącznie w celu 
należytego wykonania niniejszej Umowy. 
4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i 
nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, 
transakcjach i klientach Stron, jak również: 
a) Informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej 
Umowy; 
b) Oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 
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c) Informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu aktualnych przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  
d) Innych informacji prawnie chronionych; 

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i 
formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu 
elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie 
wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie 
następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem 
zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym 
obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o 
których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom 
władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, prawnikom, firmom 
audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne 
do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie 
informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby 
zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej 
Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych. 
 

§ 12.  Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego, którego 
dotyczy niniejsza umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby 
trzecie.  
2. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsza umowa jest chronione prawem autorskim 
wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw 
niezależnie od powstałych okoliczności. 
3. Zasady korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego reguluje odrębna umowa licencyjna. 
 

§ 13. Zmiany Umowy 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14. Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 – kara umowna w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 
b) za rozwiązanie przez Wykonawcę umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar umownych z 

należności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 
§ 15. Rozstrzyganie sporów  

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą 
starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron  
2. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i 
nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i 
ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy. 
3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, 
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poz.931 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późń. zm.). 

§ 10. Postanowienia końcowe 
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu lub 

skutkiem której jest zmiana wierzyciela. 
2. W szczególności przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu 

cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności takiej czynności.  

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, 
ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji 
niniejszej umowy. 

4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy 
Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu 
świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc. 

5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 
czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej 
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, a zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane 
wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich 
nieważności. 

8. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY :          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia 

Nadzór autorski i serwis zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego 

Lp. Moduł / Zakres Ilości 
Cena 

jednostkowa 
(netto) 

Wartość pozycji 
netto (3 x 4) 

Podatek VAT 
23% 

(kwota) 

Wartość 
pozycji 
(brutto) 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Apteka  Open     

2 Apteczka oddziałowa  Open     

3 Blok operacyjny  Open     

4 Dokumentacja medyczna (Formularzowa)  Open     

5 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna  Open     

6 Integracja z obcym EDM 1     

7 Integracja z Case 1     

8 Integracja z Endobase  1     

9 Integracja z LIS (wolna) 1     

10 
Integracja z RIS/PACS "głęboka" lub 
"bezpośrednio z PACS  1     

11 Komercja Open     

12 
Rejestracja/Recepcja, Gabinet Lekarski, 
Gabinet Zabiegowy, Statystyka LO  

Open     

13 Rehabilitacja  Open     

14 Pracownia Diagnostyczna  Open     

15 Aplikacja na urządzenia mobilne Open     

16 
Medyczny Portal Iinformacyjny - 
Konfigurator, ePacjent, Administrator  

Open     

17 Bank Krwi Open     

18 Punkt pobrań  Open     

19 Pulpit użytkownika  Open     

20 
Izba Przyjęć, SOR, Oddział, Statystyka, 
Rozliczenia z NFZ, Zlecenia, Gruper JGP  Open     

21 Zlecenia (w ramach systemu RCH i LO) Open     

22 
Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców 
(eWUŚ) Open     

23 Deklaracje POZ Open     

24 
Laboratorium (Analityka, Bakteriologia, 
Serologia) 

Open     

25 Symulator JGP Open     

26 Zakażenia szpitalne Open     

27 Usługi serwisowe (7 wizyt lub 42h prac 
zdalnych, obsługa awarii) 

12     

Wartość nadzoru autorskiego     

Wartość usług serwisowych    

SUMA    

Opłata miesięczna    

      Zgodnie z  art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pogwarancyjny serwis urządzeń medycznych wykonywany przez 
serwisanta szpitalnych systemów informatycznych 
ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
  

Typ dokumentu: 
 ZGŁOSZENIE BŁĘDU 

 ŻĄDANIE ROZSZERZENIA 
 PROPOZYCJA MODYFIKACJI 

OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNYGO 
 
WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY:                                               
Zgłoszenie dotyczy: 

 Systemów administracyjnych 
 

 Systemów medycznych 
 

- proszę wybrać system, którego dotyczy zgłoszenie i przesłać na adres  
 
Symbol 
zewnętrzny 

 
 
- proszę wpisać dowolny symbol identyfikujący zgłoszenie w ewidencji Zgłaszającego 

Tytuł zgłoszenia Umowa objęcia Nadzorem autorskim nr …………………….. 

Zgłaszający Kierownik Wdrożenia ze strony Zamawiającego / 
Certyfikowany przedstawiciel Wykonawcy realizujący świadczenia na rzecz Wykonawcy / 

Administrator systemu  
* proszę podkreślić właściwą funkcję Zgłaszającego 

Kontakt Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy / komórka organizacyjna / tel., e-mail  

Szpital Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 
Adres Szpitala Kod - Miasto 

 
Ulica, nr 
 

Dotyczy modułu: Nazwa modułu Klasyfikacja:  Błąd krytyczny 
Błąd zwykły 

Termin  
zgłoszenia 

Data Godzina Czy dzień roboczy? (TAK/NIE) 

Wymagany termin 
reakcji 

Reakcja Diagnoza Naprawa 

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY:  
Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy / komórka organizacyjna / tel., e-mail  
 
 

Przyjmujący pracownik 
Hot Line 

Podpis Przyjmującego: 

Nr wewn. Zgłoszenia  Klasyfikacja:  Błąd krytyczny 
Błąd zwykły 

Termin przyjęcia 
 

Data Godzina Czy dzień roboczy? 
(TAK/NIE) 

Zobowiązany do udzielenia 
odpowiedzi przedstawiciel 
Wykonawcy 

Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy / komórka organizacyjna / tel., e-mail  
 
 

Termin odpowiedzi Data Godzina 
Wymagany termin reakcji Reakcja Diagnoza Naprawa 
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WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY: WYPEŁNIA PRACOWNIK HOT LINE: 
Program, posiadana wersja, platforma bazodanowa: 

Treść Zgłoszenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

 Odpowiedź: 
 

Podpis Zgłaszającego 
 
 

Podpis Pracownika Hot Line 
 

Imię, nazwisko, tel., e-mail: 
 

Imię, nazwisko, tel., e-mail: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Informacje o Zamawiającym 
 

Dane Zamawiającego: 
 Dane zarejestrowane: Dane poprawne (korekta) 
Nazwa jednostki:   
Adres:   
Główny adres e-mail Zamawiającego*:   
Akceptacja dostarczania informacji 
dotyczących pakietu na w/w adres e-mail 
(TAK/NIE): 

 
 

Nr telefonu:   
Nr faksu:   
NIP   
REGON   
Wpis do KRS prowadzonego 
przez:   

KRS   
Adres WWW:   
Identyfikator Klienta w systemie zgłoszeń: 
(przydziela administrator systemu obsługi  
zgłoszeń) 

 
 

 
 

Osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i/lub osoby upoważnione do internetowej rejestracji zgłoszeń : 
 

TYTUL IMIONA NAZWISKO STANOWISKO TELEFON E_MAIL REPREZ ADM ADM_
K 

MED MED_K AKT KOD_OSOBY 

             

             
             
             
             



 3

             

 
Legenda: 
e-mail  - indywidualny służbowy adres pracownika, 
Reprez - osoba uprawniona do reprezentowania Państwa jednostki przy zawieraniu umów handlowych (wartości: TAK/NIE), 
Adm  - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń dla systemów administracyjnych w imieniu Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Med  - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń dla systemów medycznych w imieniu Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Adm_K  - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń systemów administracyjnych w  Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE), 
Med_K - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń systemów medycznych w  Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE), 
Akt - osoba będąca aktualnie pracownikiem Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Kod_Osoby  - identyfikator przydzielany przez administratora systemu obsługi zgłoszeń – przydziela Wykonawca. 

 
Uwaga ! Ważne ! 
1. Bardzo prosimy o podanie indywidualnych służbowych adresów e-mail dla każdego pracownika zaangażowanego w przesyłanie zgłoszeń. 
2. Zalecamy wskazanie maksymalnie kilku osób odpowiedzialnych za rejestracje zgłoszeń w ramach całej jednostki.  
3. Koordynatorami** zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje system. 
 
* Główny adres e-mail Zamawiającego – adres, na który przesyłane są informacje dotyczące pakietu  
** Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Państwa jednostki. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
 

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW 
 
Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci 
teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań 
wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2 ust.1 pkt.a) ppkt. I). 
 

§ 1. Udostępnienie 
1. Zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie  

3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej umowy. 
2. Zdalny dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy. 
3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego dostępu: 

Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail 
1    
2    
3.    

4. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu 
go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 

5. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego 
dostępu. 

§ 2. Zasady korzystania  
1. Korzystając ze Zdalnego dostępu Wykonawca: 
1. będzie wykorzystywał Zdalny dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy; 
2. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych 
niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;  
3. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż 
wymienione w § 1 pkt 3 niniejszego załącznika. 

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego dostępu 
1. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń: 
1. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 
bezpiecznego kanału VPN; 
2. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 
udostępnienie bezpiecznego terminala; 
3. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z 
siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 
4. Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych  
w § 1 pkt 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników 
(login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego 
połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych 
identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji 
niniejszej Umowy. 
5. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta  
e-mail osoby uprawnionej do rejestrowania zgłoszeń. 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 
 

 
  

 
 

............................................... dn. …………………….. 
 
 
Protokół Wykonania Usługi Serwisowej 
 
 

Klient  

 
 
W dniu ……………... wykonano usługi serwisowe obejmującą swoim zakresem następujące prace: 
 
 
 

Lp. ZAKRES PRAC UWAGI 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 

 
ODBIERAJĄCY WYKONUJĄCY 
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Załącznik nr 6 do Umowy 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
            

zawarta w ……………….. w dniu ……………..roku pomiędzy: 

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. 
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, 
reprezentowaną przez:  
[…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
 
………………………………………………… 
 
 
………………………………………………… 
 
a 
………………………………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………………., wpisany do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……… w Lublinie z siedzibą w …….., 
……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………………, NIP: 
……………….., REGON: ……………………………, 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………. - …………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonowacą 
 

Preambuła 
 
Zważywszy, że ……… zawarło z ………………… ………………………………… z siedzibą przy ul. 
…………………………………. w ………. (……) (dalej zwaną „Zamawiającym”) umowę nr ………………. na nadzór 
autorski i serwis oprogramowania zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego, (dalej 
zwaną „Umową NAS”), na mocy której:  

a) Wykonawca zobowiązał się względem Zamawiającego do świadczenia na rzecz 
Zamawiającego nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem aplikacyjnym w części 
administracyjnej użytkowanym przez Zamawiającego; 

b) Wykonawca zobowiązał się względem Zamawiającego do świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usług serwisowych w zakresie użytkowanego przez Zamawiającego 
oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej i laboratoryjnej; 

c) przy okazji realizacji przedmiotu Umowy NAS, a zwłaszcza świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usług serwisowych, zachodzić będzie ryzyko przetwarzania danych 
osobowych, których administratorem jest Zamawiający; 

Strony postanawiają, jak poniżej: 
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§ 1 
 
1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)  - (zwanej dalej 
UODO) oraz przetwarza dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7. UODO.  

2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
wdrożeniowej i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich 
obowiązków, Zamawiający na podstawie art. 31 UODO oraz na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r. poz. 159 z 
późn. zm.) (zwana dalej UPPiRPP), powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów 
danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu 
Oprogramowania Aplikacyjnego.  

3. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu 
przekraczającym zakres i cel opisane w ust. 2) wymaga każdorazowej pisemnej zgody Klienta. 

4. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 UODO 
oraz spełnia wymagania, o których stanowi art. 39a UODO, w szczególności: 

a) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, 

b) dopuszcza do obsługi systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych 
osobowych, wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych,  

c) zapewnia kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, 
d) prowadzi ewidencje upoważnionych osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych 

osobowych, 
e) zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowają je 

w tajemnicy bezterminowo, również po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy (między 
innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności 
danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych oraz 
sposobach ich zabezpieczenia), 

f) posiada aktualną dokumentację, o której stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej „Rozporządzeniem”.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe 
wyłącznie przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom 
bezpieczeństwa, o którym mowa w Rozporządzeniu. 

6. Wykonawca oświadcza, iż będzie współpracować z Klientem w zakresie kontroli zgodności 
przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą Umową do przetwarzania z zapisami 
tej Umowy. 

7. Po okresie obowiązywania Umowy wdrożeniowej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
zaprzestania przetwarzania powierzonych niniejsza Umową danych osobowych.  

8. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji świadczeń z zakresu 
objętego Umową wdrożeniowa, w tym nadzoru autorskiego, osobom trzecim 
(podwykonawcom), w tym na dalsze powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych 
przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 2 do 7 oraz na udostępnienie 
informacji poufnych Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń 
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określonych Umową wdrożeniowa, w tym nadzoru autorskiego. Jednocześnie Wykonawca 
oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy 
odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

 
§ 2 

 
1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony, od ...................................r. 

do ..........................r.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania ze skutkiem na dzień 
………………… 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy prawa polskiego, a 
w szczególności przepisy UODO, aktów ją wykonujących oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
………………………………………………………………...       …………………………………………………………………. 

Zamawiający                                                    Wykonawca 
 

 


