
17/2018 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA USŁUGI  

/Postępowanie poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP. / 
 

I. Informacje wprowadzające 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” zaprasza do składania ofert w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica 
wykorzystywanego w Szpitalu  Powiatowym w Jarocinie 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie 
przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona 
na stronie internetowej zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

 „Zamawiający” – Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

Dane Zamawiającego: 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 
NIP: 617 218 9328 
KRS: 0000354792 
Dokładny adres do korespondencji: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62  3322359 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl 
Znak Postępowania:17/2018 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
 
 
 



II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania  
Infomedica zgodnie niniejszą SIWZ oraz  wzorem umowy. 
 

W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: 

1. 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). 

2. wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejącej 
funkcjonalności, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji 
ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania 
Aplikacyjnego; 

2. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji 
Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer ftp; 

3. możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania 
Aplikacyjnego;  

4. gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) 
Oprogramowania Aplikacyjnego oraz zmian obejmujących dodanie nowych funkcjonalności; 

5. Okres nadzoru: 12 miesięcy. 

Zestawienie oprogramowania objętego nadzorem: 

 

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary 
Ilość 

razem 
1 Apteczka Oddziałowa nazwany użytkownik 20 
2 Apteka nazwany użytkownik 5 
3 Blok Operacyjny PRO bez limitu użytkowników 1 
4 Finansowo-Księgowy nazwany użytkownik 6 
5 Obsługa kasy gotówkowej nazwany użytkownik 1 
6 Koszty nazwany użytkownik 2 
7 Rejestr Sprzedaży nazwany użytkownik 1 
8 Wycena Kosztów Normatywnych nazwany użytkownik 1 
9 Gospodarka Materiałowa nazwany użytkownik 1 

10 Gruper JGP bez limitu użytkowników 1 
11 Optymalizator (symulator) JGP bez limitu użytkowników 1 
12 Kalkulacja Kosztów Leczenia nazwany użytkownik 3 
13 Grafik bez limitu użytkowników 1 
14 Kadry nazwany użytkownik 3 
15 Płace nazwany użytkownik 5 
16 Laboratorium nazwany użytkownik 8 
17 Gabinet lekarski PRO nazwany użytkownik 9 
18 Pracownia PRO nazwany użytkownik 7 
19 Recepcja PRO nazwany użytkownik 4 
20 Gabinet rehabilitacji nazwany użytkownik 3 
21 Statystyka PRO nazwany użytkownik 3 
22 Obsługa Sprzedaży nazwany użytkownik 1 
23 Pracownia Diagnostyczna nazwany użytkownik 2 
24 Ruch Chorych bez limitu użytkowników 1 
25 Środki Trwałe nazwany użytkownik 1 



26 Wyposażenie nazwany użytkownik 1 
27 Zlecenia bez limitu użytkowników 1 
28 Interfejs Integracji HIS-RIS Orion bez limitu użytkowników 1 

 

 
 
 
Obsługa serwisowa oprogramowania Infomedica  
Świadczenie opieki serwisowej wspomoże Zamawiającego w zapewnieniu prawidłowego 
funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego objętego nadzorem autorskim w przypadku zmian 
przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej Zamawiającego 
oraz w rozwiązywaniu sytuacji awaryjnych. 

Zasady udzielania obsługi serwisowej: 
1. Obsługę serwisową Oprogramowania Aplikacyjnego będzie realizował Autoryzowany 

Przedstawiciel Wykonawcy, dysponujący certyfikowanymi pracownikami. 

2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewnia: 

a. nieograniczoną ilość kontaktów telefonicznych, faksowych, e-mailowych z 
pracownikami działu serwisu Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego 
Wykonawcy, w godzinach pracy Wykonawcy; 

b. korzystanie z konsultacji typu HelpDesk (pomoc i konsultacje telefoniczne) w zakresie 
obsługi i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego, u Autoryzowanego 
Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w godzinach pracy Wykonawcy;  

c. gotowość do świadczenia usług serwisowych, w ramach puli osobodni serwisowych; 

d. wykonywanie, w ramach puli osobodni serwisowych, o której mowa w § 4, zleconych 
przez Zamawiającego usług serwisowych w zakresie: 

− udzielanie pomocy technicznej w zakresie obsługi i administrowania 
Oprogramowania Aplikacyjnego; 

− instalowanie i konfigurowanie nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego 
otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego; 

− pomoc w usuwaniu Awarii (tj. sytuacji, 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 Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową), 
powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, przy 
pomocy kopii Oprogramowania Aplikacyjnego lub narzędzi oprogramowania 
systemowego i bazodanowego, udostępnionego przez Zamawiającego; 

− optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego uwzględniające 
potrzeby Zamawiającego; 

− pomoc w awaryjnym odtwarzaniu zgromadzonych w Oprogramowaniu 
Aplikacyjnym danych, na podstawie danych archiwalnych poprawnie 
zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach; 

− pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do 
jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.); 

− doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie 
ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadkach 
rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 

− prowadzenie szkoleń dla personelu zamawiającego; 
e. pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek 

nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału 
Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, 
łącza telekomunikacyjne itp); 

f. doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych 
instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadkach rozbudowy infrastruktury 
informatycznej Zamawiającego; 



g. korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela 
Wykonawcy, dysponującego certyfikowanymi pracownikami; 

h. prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i 
wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania; 

i. wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować, 
sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji. 

3. Usługi serwisowe realizowane będą w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00. 
4. Usługi Serwisowe dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego odbywać się będą w 

pomieszczeniach Zamawiającego lub za pomocą zdalnego szyfrowanego dostępu. 

5. Usługi serwisu, świadczone będą przez Wykonawcę w zakresie 12 osobodni. O wyczerpaniu 
limitu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego. Limit, 
obejmuje całość prac wykonanych przez Wykonawcę dla realizacji danego zagadnienia, w 
siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. 

6. Okres serwisowania: 12 miesięcy. 

4.4. Wszystkie nazwy handlowe produktów zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów 
równoważnych. 

4.5. Płatności. 
Za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za 
cały okres umowy.  
1. Przedmiot zamówienia rozliczany będzie w miesięcznych okresach. 

2. Jeżeli świadczenie usług rozpoczęło się w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu. Proporcję ustala się w oparciu o dni kalendarzowe w okresie 
rozliczeniowym. 

3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wskazanego w §1 ust. 1, będzie 
płatne, na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych w terminie i na zasadach 
określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wykonania usługi. Płatność nastąpi 
przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze.  

 
III. Opis części zamówienia.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
  
IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych .  
 
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej . 
 
VI.Termin wykonania zamówienia . 
 
12 miesięcy.  
  
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
zamawiającego i dotyczą: 

- zdolności technicznej lub zawodowej    

Doświadczenie zawodowe: 
Warunek  ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat  przed 
terminem składania ofert , a jeżeli okres działalności  jest krótszy  to w tym okresie  zrealizował  co 
najmniej  trzy  usługi określone w pkt. II siwz – opis przedmiotu zamówienia. 
 
 



2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
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. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy 
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  
 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego.  
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 2 a) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w ust. VIII.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 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  
pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.  
4. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII.1 
niniejszej SIWZ.  

 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 
Wykazu 3 usług  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  
rodzaju wykonanych dostaw, wartości, daty, miejsca dostawy i podmiotów, na rzecz których dostawy 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.1.1.  ppkt. 7.1.1.4. Z 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub 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; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
 



 
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 SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  
 

IX. Pozostałe dokumenty wymagane  przez Zamawiającego. 
 
 Do oferty należy dołączyć: 
 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/  
2)Załącznik cenowy do formularza ofertowego sporządzony według zał.wzoru 
3)Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ. 
 
 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma 
pisemna. 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.  
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. ,ul. Szpitalna 1, 63-200 
Jarocin, bud. F pok.14 
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetragi@szpitaljarocin.pl, a faksem na nr 62 33 22 
359.  
5. 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.  
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert  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. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 10. Pkt 7 niniejszej SIWZ.  



9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321 
2) w kwestiach merytorycznych –  Tomasz Makowski tel. 62 33 22 317 
 

XI. Wymagania dotyczące wadium.  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
XII. Termin związania ofertą. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 
punkcie 14 SIWZ. 

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują 
się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 Ustawy. 
3)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i 
załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć 
właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy , które winno mieć określony zakres oraz być dołączone do oferty w 
oryginale lub w kopii potwierdzonej „za zgodność„ przez osobę (osoby) uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

4)Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione (upoważnione) . Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez 
konsorcjum/podmioty występujące wspólnie , do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla 
osoby uprawnionej do ich reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także 
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).  

5)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest 
zgodność z art. 23 ustawy) należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym 
zakresem umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków 
konsorcjum/podmioty wyst. wspólnie . Każdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. wspólnie jest 
zobowiązany złożyć oświadczenie wskazane w pkt. VIII.1  

 
6)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

7)Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
określonych w Ustawie. 

 8)Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta 



17/2018 nie otwierać przed dniem 21.12.2018 roku, do godz. 10:10 ”. Na wewnętrznej kopercie należy 
podać nazwę i adres Wykonawcy. 

9)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

10)Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio 
podpunkt 9) niniejszego punktu. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert upływa  21.12.2018 o godz. 10:00 . Oferty złożone po tym terminie zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Oferty należy dostarczyć do: Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 
Jarocin, bud. F pok.14 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego Szpital 
Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12. 
 
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informację, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Ceną oferty jest wartość brutto. 
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki. 
6. Cena może być tylko jedna. 
 
 
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
      między zamawiającym a wykonawcą.  
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN 
  
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Cena 100% 
 
Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  : 
C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 100 
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 
punktów. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość 
punktowa oferty. 

 
XVIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać 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 konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 



możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. 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. 

 
 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze  z wybranym Wykonawcą 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa dostawy. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp 

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia 
stosowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa 
w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp; 

5) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp 
- pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru 
umowy, Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia jej 
stosowania i po dokonaniu zmian, wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach,  
o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp; 

6) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców 

- pod warunkiem, że  w przypadku o którym mowa w lit. a) Zamawiający nie wprowadzi 
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp; 

7) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu  art. 144 ust. 1e; ustawy 
Pzp 

8) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  
w umowie w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień 
umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie 
wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp; 

9) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w 



celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 

 
XXI. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia: 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Ujawnienie treści ofert, protokołu oraz załączników odbywać się będzie  wg następujących zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępniania dokumentów   i 

informacji, 
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie 

czynność przeglądania, 
4) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji  
5) udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy – urzędowania. 
6) Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek kopię protokółu   

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Każdemu 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  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. 

 
XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom . 
 
XXIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., 

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 
       tel.  62 33 22 321, fax. 62 33 22 359; e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl 
2. inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest 

Pan Michał Szczerbań, kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na objęcie nadzorem 
autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica zgodnie niniejszą SIWZ oraz  wzorem umowy 
znak sprawy 16/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 



6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 
 
Załączniki : 

1) Formularz ofertowy  oraz  Załącznik cenowy 
2) 2 i 2 a) Oświadczenia 
3) Umowa –Wzór wraz z załącznikami 

 
 
 
 
 
         ZATWIERDZAM: 
 
 
 
 
 
        ........................................................... 
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FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica   17/2018 
                                    
 
 
Dane dotyczące oferenta 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
e-mail...................................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 
tel/fax 62 33 22 350 / 62 33 22 359 
 
 
 
Cena zamówienia zgodnie z zał. cenowym  
 
 
 
cena netto..................................zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 
podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 
 
 
 

.........................................................................   
                                                                                                                                        (imię i nazwisko)                      
                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy        
 
 
 
 
 
 
 
 



Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi / nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ( w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dotyczy wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Oświadczam, że wymieniona powyżej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją . 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do 
jej zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. 
Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Oferuję termin płatności 30 dni. 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy 
również podać dane proponowanych podwykonawców): 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
Zastrzeżenie oferenta: 
Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
3 ........................................................................... 
 
 
 
 
 

.........................................................................   
                                                                                                                                     (imię i nazwisko)                      

                                                                           podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy        
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 

 



 Załącznik nr 2 do SIWZ    

            Zamawiający: 

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE  
SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na objęcie nadzorem autorskim i 
serwisem oprogramowania Infomedica 17/2018 prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. 
z o.o. oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      SIWZ w pkt VII. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SIWZ w pkt VII polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                                
 
 



 Załącznik nr 2a do SIWZ 
 
            Zamawiający: 
 

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE  
SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 

 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na objęcie nadzorem autorskim i 
serwisem oprogramowania Infomedica 17/2018 prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. 
z o.o. oświadczam, co następuje: 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

Zał nr 3  

 

 

 

UMOWA nr ....................... 
OBJĘCIA NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA 

(wzór) 
Zawarta w dniu…… pomiędzy: 
„Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. z  siedzibą w Jarocinie, ul.Szpitalna 1, 63-200 
Jarocin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców nr KRS 0000354792, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 39.372.000,00 zł, 
NIP 6172189328, REGON 301415604, 
reprezentowaną przez 
Leszka Mazurka – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………… 
a 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
reprezentowana przez: 
 
…………………….………………………… -  ……………………………………. 
 
…………………….………………………… -  ……………………………………. 
 
zwana dalej Wykonawcą,  
 
 
zawierają w dniu ........................ umowę następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

1) Objęcie nadzorem autorskim, w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej Umowy, modułów oprogramowania 
aplikacyjnego InfoMedica wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: „Oprogramowanie 
Aplikacyjne”). 

2) Świadczenie usług serwisowych w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, dla Oprogramowania 
Aplikacyjnego, wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy 

1. W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia: 

1) 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):  

a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania 



Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji 
użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich 
spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania 
Aplikacyjnego: 

− czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do 
chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu 
krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy; 

− czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania 
Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;  

− 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; 

b) w pozostałych przypadkach, określanych jako "błędy zwykłe" - błędy Oprogramowania 
Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne: 

− 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 15 dni roboczych; 

− czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania 
Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 

c) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i 
Oprogramowania Aplikacyjnego dla osób wykonujących pracę na rzecz realizacji przez Wykonawcę 
niniejszej Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

d) w przypadku braku możliwości udostępnienia zdalnego dostępu, czas reakcji oraz czas naprawy 
ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na udostępnienie przez Zamawiającego, w sposób określony 
w § 3 ust. 4), kopii bazy danych i czas niezbędny na jej uruchomienie w siedzibie Wykonawcy; 

e) czas reakcji i czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 
Oprogramowania Aplikacyjnego ulega zawieszeniu na okres oczekiwania na przedstawienie przez 
Zamawiającego uzupełniających informacji niezbędnych do usunięcia błędu, liczony od momentu 
wystąpienia z mailowym zapytaniem przez Wykonawcę lub zapytaniem o dodatkowe informacje 
przekazanym przez system CHD, do momentu udzielenia odpowiedzi w systemie CHD lub droga 
mailową; 

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

g) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową 
Wykonawcy .........................; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie 
internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie (z zastrzeżeniem niezwłocznego 
potwierdzenia zgłoszenia poprzez witrynę internetową, e-mail lub faks) pod numerem telefonu: 
......................................... lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty 
elektronicznej na adres ........................................, opcjonalnie faksem na numer 
................................., wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; wypełnienie 
jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym 
module; 

h) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 

− w godzinach pomiędzy 08.00 a 16.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty 
danego dnia roboczego; 

− w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 
8.00 następnego dnia roboczego; 

− w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 
8.00 danego dnia roboczego; 

− w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 



8.00 najbliższego dnia roboczego;  

2) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejącej 
funkcjonalności, objętym niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, 
wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, 
ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, co odbywać się będzie poprzez  opublikowanie 
odpowiedniego komunikatu na witrynie Centralnego Help-Desku); 

b) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania 
Aplikacyjnego) poprzez serwer ftp: .............................., przy czym na pisemne życzenie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego 
nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego. 

3) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, 
poprzez witrynę Centralnego Help-Desku lub na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania zmian 
Oprogramowania Aplikacyjnego, o których mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w 
czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego;  

4) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) 
Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i 
rozwoju) oraz zmian obejmujących dodanie nowej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego 
objętego niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie 
delegacji ustawowej, przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej 
Umowy; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać poprzez witrynę Centralnego Help-Desku lub na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że zasady 
realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

2. W ramach usług serwisowych, o których mowa w §1 ust. 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia: 

1) nieograniczoną ilość kontaktów telefonicznych, faksowych, e-mailowych z pracownikami działu serwisu 
Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w godzinach pracy Wykonawcy, 

2) korzystanie z konsultacji typu HelpDesk (pomoc i konsultacje telefoniczne) w zakresie obsługi 
i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego, wymienionego w Załączniku nr 1 Umowy, 
u Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w godzinach pracy Wykonawcy; 

3) gotowość do świadczenia usług serwisowych, w ramach puli osobodni serwisowych, o której mowa w § 4 
poniżej; 

4) wykonywanie, w ramach puli osobodni serwisowych, o której mowa w § 4, zleconych przez 
Zamawiającego usług serwisowych w zakresie: 

a) udzielanie pomocy technicznej w zakresie obsługi i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego 
wymienionego w Załączniku nr 1,  

b) instalowanie i konfigurowanie nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach 
świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego, 

c) pomoc w usuwaniu Awarii (tj. sytuacji, 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 Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową), 
powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, przy pomocy kopii 
Oprogramowania Aplikacyjnego lub narzędzi oprogramowania systemowego i bazodanowego, 
udostępnionego przez Zamawiającego, 

d) optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego uwzględniające potrzeby 
Zamawiającego, 

e) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu zgromadzonych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym danych, na 
podstawie danych archiwalnych poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich 
nośnikach, 



f) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych 
i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, 
banków itp.), 

g) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji 
Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury 
informatycznej Zamawiającego, 

h) prowadzenie szkoleń dla personelu zamawiającego. 

5) W celu realizacji usług serwisowych Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego 
dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego dla pracowników Wykonawcy 
i Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy wykonujących prace na rzecz realizacji 
niniejszej Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

6) Obsługa serwisowa Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową będzie realizowana we 
współpracy z Autoryzowanym Przedstawicielem Serwisowym Wykonawcy: Zmiana Autoryzowanego 
Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, nie wymaga aneksu do umowy i jest skuteczna z chwilą 
stwierdzenia przez Zamawiającego, że podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlega wykluczeniu na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z informacją o 
zmianie podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 
§ 3. Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy, dane tej osoby zostały 
wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym) oraz powiadomienia 
Wykonawcy o każdej zmianie tej osoby (w formie pisemnej lub elektronicznej); 

2) wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności 
związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie 
informatycznym u Zamawiającego. System obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie osób 
trzecich i Oprogramowanie Aplikacyjne; 

3) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania nieautoryzowanych 
zmian w konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych) lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest 
Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się także do 
samodzielnego dokonywania autoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz 
danych Oprogramowania Aplikacyjnego tj. samodzielnego wykonywania skryptów dostarczanych przez 
Asseco w wyniku zgłoszeń CHD lub poprawek do aktualizacji.; 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 ......................................................l; 

4) dostarczenia na wniosek Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa 
w §2 ust. 2, pkt. 6) niniejszej Umowy, wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania 
Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu poniższej procedury: 
a) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy poprzez jej skopiowanie 

na serwer FTPS o adresie ...................................., lub na serwer FTPS o adresie podanym przez 
Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w pliku archiwum (np. w formacie zip) 
zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i 
minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane 
SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy/Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, 
która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych 
będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na 
wskazanym wyżej serwerze FTPS, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy lub 



Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy 
danych. 

b) osoby upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, w tym upoważnieni 
przez Wykonawcę pracownicy Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, mogą 
wnioskować o udostępnienie bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego przy użyciu 
indywidualnego konta na serwerze FTPS; 

c) listę osób mogących udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego, przy użyciu 
indywidualnego konta na serwerze FTPS, o którym mowa powyżej, (wraz z adresem e-mail i 
numerem telefonu komórkowego), zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 

d) Dostęp do serwerów FTPS wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik 
zarówno ze strony Zamawiającego, Wykonawcy jak i Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, 
chcący skorzystać  z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie, wynikające ze wskazania go w 
załączniku nr 3, nadane Wykonawcy lub wskazania go w załączniku nr 4 w przypadku 
Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, będzie zobowiązany do posiadania 
własnego identyfikatora. 

5) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do 
świadczenia usług określonych niniejszą Umową;  

6) 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; 

7) dokonywania prawidłowo zakwalifikowanych zgłoszeń, w tym zakwalifikowanych zgodnie z przyjętymi w 
Umowie definicjami zgłoszeń ewentualnych błędów, zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszą 
Umową; 

8) dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania 
Aplikacyjnego, o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów 
potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem; 

9) 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); 

10) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy 
w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 

11) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego 
lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w § 2 
niniejszej umowy; 

12) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w § 2 niniejszej 
umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; 

13) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami określonymi w § 2 
niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4. 

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

 

§ 4. Realizacja usług serwisowych Oprogramowania Aplikacyjnego  

1. Na rzecz wykonywania usług serwisowych, o których mowa w § 2 ust. 2. pkt. 4). Zamawiającemu 
przysługuje pula 12 osobodni serwisowych. 

2. Osobodni serwisowe mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.  



3. Przysługujące Zamawiającemu osobodni serwisowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia 
przez Wykonawcę lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, usług opisanych w § 2 
ust. 2. pkt. 4) niniejszej Umowy.  

4. Usługi serwisowe realizowane będą w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00.  

5. Usługi serwisowe, będą realizowane w odpowiedzi na pisemne zlecenie przedstawione przez osoby 
wymienione w § 5 ust. 6 ze strony Zamawiającego. 

6. Usługi Serwisowe dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego odbywać się będą w pomieszczeniach 
Zamawiającego lub za pomocą zdalnego szyfrowanego dostępu.  

7. Prace zdalne wykonywane przez Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy są tożsame z wizytami na 
miejscu i muszą zostać potwierdzone przez Zamawiającego. 

8. W sytuacji, gdy po aktualizacji oprogramowania przestaną działać funkcjonalności, które wcześniej działały 
prawidłowo, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za czas pracy Autoryzowanego 
Partnera Wykonawcy, jeżeli ten nie będzie w stanie przywrócić utraconej funkcjonalności w ramach 
zaktualizowanej wersji oprogramowania. Zapłata za czas Pracy Autoryzowanego Partnera Wykonawcy 
będzie realizowana z części dotyczącej nadzoru autorskiego. 

 
 
 

§ 5. Procedura odbioru prac 

1. Wykonanie usług serwisowych potwierdzane będzie podpisaniem stosownego protokołu, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Formularz wypełnia Wykonawca, a zatwierdza Zamawiający. 

2. Protokół wykonania usług serwisowych będzie podstawą rozliczenia osobodni/wizyt serwisowych. 

3. Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych nie przeprowadzi procedury 
odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu w tym terminie, 
Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i 
podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy świadczenie usług 
serwisowych 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 roboczych od 
daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić protokół stanu zaawansowania realizacji usług 
serwisowych. 

5. W protokole stanu zaawansowania realizacji usług serwisowych, 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. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest: (stanowisko) ……….. 
(imię i nazwisko) ………………... Tel: ………………… e-mail ………. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest: (stanowisko) ……….. 
(imię i nazwisko) ………………... Tel: ………………… e-mail ……….  

8. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy. 
 

 

§ 6. Płatności  

1. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy, wskazanego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 
wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w wysokości: ....................... zł netto, 
powiększone o 23%  VAT tj. łącznie .......................... zł brutto, zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie obejmuje: 

1) realizację usług, o których mowa w §1 ust. 1 w wysokości ............zł netto (......................zł brutto) 

2) realizację usług, o których mowa w §1 ust. 2 w wysokości ............zł netto (......................zł brutto) 



2. Usługi objęte niniejszą Umową rozliczane będą w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiące 
kalendarzowe.  

3. W przypadku, gdy objęte niniejszą umową usługi będą wykonywane przez okres niepełnego miesiąca, 
wynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, 
przez które obowiązywała Umowa w danym okresie rozliczeniowym. 

4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, 
rozliczane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych oraz będzie płatne na podstawie 
miesięcznych faktur VAT wystawionych w terminie i na zasadach określonych w przepisach prawa 
obowiązujących w dniu wykonania usługi. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Szczegółowa specyfikacja 
wynagrodzenia w odniesieniu do poszczególnych modułów składających się na Oprogramowanie 
aplikacyjne została określona w Załączniku nr 1. 

5. Za pierwszy okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w niniejszej Umowie, uważa się okres od 
pierwszego dnia obowiązywania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie 
podpisu przez Wykonawcę, jeśli podpisał umowę jako ostatni lub, w którym doręczono Wykonawcy 
umowę podpisaną przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający podpisał umowę jako ostatni. Za pierwszy 
okres rozliczeniowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, obliczone jako suma wartości 
miesięcznego wynagrodzenia, wskazanego w ust. 4, począwszy od pierwszego miesiąca obowiązywania 
umowy do końca miesiąca kalendarzowego, o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Faktura zostanie 
wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu pierwszego okresu 
rozliczeniowego. Kolejne faktury wystawiane będą w cyklach miesięcznych, zgodnie z postanowieniami 
ust. 4. 

6. W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego w niniejszej Umowie, 
w ustalonym terminie Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej. 

7. W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Wykonawca ma 
prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Zamawiającego lub wstrzymania realizacji Umowy do 
czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich zaległych należności. Ewentualne wstrzymanie 
wykonywania niniejszej Umowy nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie 
spowoduje dla Wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. 

8. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, 
w odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą umową, skutkuje, z dniem wejścia w życie nowej stawki 
VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej stanowiącej 
Załącznik nr 1 do umowy w zakresie stawki VAT i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, oraz nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 7. Okres obowiązywania Umowy 

1) Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od ................... do ..................... Umowa wchodzi w 
życie z dniem jej podpisania ze skutkiem na dzień ......................... 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okoliczności. 

3) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca ma prawo 
żądać wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy, które nastąpiło do dnia odstąpienia od 
umowy 

4) Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;UZP 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim 



na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) treść i integralność (zawartość) 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 spowodowane 
nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich; 

h) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich, komunikującego się z 
oprogramowaniem Aplikacyjnym; 

i) nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania 
Aplikacyjnego; 

j) wadliwe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego wynikające z niewystarczających właściwości i 
konfiguracji serwerów sieciowych i stacji roboczych; 

k) siłę wyższą. 

2) Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy, ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych korzyści, z 
jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia netto otrzymanego przez Wykonawcę 
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 następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług 
określonych w Umowie. 

§ 10 Ochrona Danych Osobowych 

1.     Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub jest uprawniony, 
na mocy art. 28 ust. 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 



sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych 
osobowych. 

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany 
personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych 
osobowych wynikające z RODO. 

3.     Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w 
rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, których przetwarzanie jest 
niezbędne do należytego zrealizowania Umowy. 

4.     Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej Umowie, Strony rozumieją dane osobowe 
zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej Umowie. 

5.     Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. 
tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie. 

6.     Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem 
pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron. 

7.     Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu Umowy w szczególności celem przetwarzania jest 
świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisu o których mowa w Umowie. 

8.     Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami 
Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności 
zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy. 

9.     Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej: 

1)  Dane identyfikacyjne, 
2)  Dane adresowe, 
3)  Dane dot. stanu zdrowia, 
4)  Dane kontaktowe, 
5)  Numery identyfikacyjne, 
6)  Informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje 
Zamawiającego z Pacjentami; Pracownikiem Zamawiającego. 

10.  Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 

1)  Pracownicy personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego, 

2)  Pacjenci  Zamawiającego, 

11.  W Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze 
pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu 
przetwarzającemu („Podwykonawca”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 
dni od dnia otrzymania stosownej informacji do Wykonawcy. Strony przyjmują, iż wskazani w niniejszym punkcie 
Podwykonawcy są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i 
uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie jest wymagane.  Strony zgodnie 
postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są 
traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. 



Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi z 
siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego:  

1)  ………………………………………..  realizując  zadania wynikające z niniejszej Umowy uwzględniając stan 
wiedzy technicznej, koszty, charakter, zakres oraz cel przetwarzania w miarę możliwości udzieli pomocy 
Zamawiającemu w zakresie:   

-    realizacji  obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą,  w  zakresie wykonywania  jej 
praw  określonych w rozdziale III  RODO,    

-    zapewnienia  realizacji obowiązków  wynikających z art. 32–36 RODO.    

12.  Wykonawca  bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia -  zgłosi  na adres 
e-mail: …………………………….. lub …………………………….. Zamawiającemu  każde naruszenie  danych 
osobowych powierzonych niniejszą Umową którego  będzie uczestnikiem.   

13.  Wykonawca po  zakończeniu  przetwarzania  danych  osobowych  niezwłocznie  zwróci  powierzone  mu  
dane  lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie  do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia 
każdorazowo winny zostać potwierdzane odpowiednio przez Strony. 

14.  Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do 
danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

15.   Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskania zanonimizowanych danych w zakresie: 

 a)  sposobu użytkowania systemu przez użytkowników, 

 b)  danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów, 

 c)  danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia 

16.   Anonimizacja w rozumieniu ust. 15 to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania 
aplikacyjnego Wykonawcy danych umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że dane będą zanonimizowane przed 
ich wysłaniem. 

17.   Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie anonimizowanych danych 
do Wykonawcy. Zamawiającemu jako Administratorowi Danych Osobowych przysługuje prawo kontroli, 
polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Wykonawcy dane nie noszą znamion danych 
osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).  

18.   Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby dane o których mowa w ust. 15 powyżej nie zostały 
przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia. 

19.   Wykonawca oświadcza, że pozyskane anonimizowane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Wykonawcy.  

20.   Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych danych poinformuje 
Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania danych. 

 

§ 11. Poufność 
1) 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; 

c) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503); 

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. 

2) 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, kancelariom 
prawnym, 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. 

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej 
Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych. 

4) Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania 
ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych 
informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz 
technicznych. 

§ 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 (t.  
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  

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności z uwzględnieniem 
warunków ich wprowadzenia: 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
d) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

e) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

f) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp 

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia 
stosowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 
ust. 1 c ustawy Pzp; 

10) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 



c) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

d) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp 

- pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, 
Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia jej stosowania i po dokonaniu 
zmian, wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach,  
o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp; 

11) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
c) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

d) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców 

- pod warunkiem, że  w przypadku o którym mowa w lit. a) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych 
zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp; 

12) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu  art. 144 ust. 1e; ustawy Pzp 
13) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie 
doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 
ust. 1 d ustawy Pzp; 

14) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta 
niniejsza Umowa. 

 
 

§ 15 
Strony oświadczają , iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

            
§ 16 

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

§ 17. Postanowienia końcowe 

1) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), 
w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad 
określonych w §11 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie 
takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez 
Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, 
określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji 
poufnych, wskazanych w §12 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono 
wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

2) Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego, przetwarzania 



danych osobowych, o których mowa w §11 niniejszej Umowy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad 
określonych w §11, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 

3) 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.  

4) 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. 

5) W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 21 dni, Strony poddają spór pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6) W sprawach uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

8) Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki nr od 1 do 5. 

Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1 – Zał. cenowy 
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 3 – Informacje o Zamawiającym 
Załącznik nr 4 – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów 
Załącznik nr 5 – Protokół odbioru prac 
 

 

 

 

 Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 



1 Załącznik cenowy do umowy nr  

NADZÓR         

          

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu 
Cena jedn. 
netto /w zł/ 

Ilość 
razem 

 Wartość netto /w 
zł/  

Podatek 
VAT 

 Wartość brutto /w 
zł/  

OPROGRAMOWANIE - NADZÓR 

1 Apteczka Oddziałowa nazwany użytkownik nadzór autorski   20    
2 Apteka nazwany użytkownik nadzór autorski   5    
3 Blok Operacyjny PRO bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    
4 Finansowo-Księgowy nazwany użytkownik nadzór autorski   6    
5 Obsługa kasy gotówkowej nazwany użytkownik nadzór autorski   1    
6 Koszty nazwany użytkownik nadzór autorski   2    
7 Rejestr Sprzedaży nazwany użytkownik nadzór autorski   1    
8 Wycena Kosztów Normatywnych nazwany użytkownik nadzór autorski   1    
9 Gospodarka Materiałowa nazwany użytkownik nadzór autorski   1    

10 Gruper JGP bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    
11 Optymalizator (symulator) JGP bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    
12 Kalkulacja Kosztów Leczenia nazwany użytkownik nadzór autorski   3    
13 Grafik bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    
14 Kadry nazwany użytkownik nadzór autorski   3    
15 Płace nazwany użytkownik nadzór autorski   5    
16 Laboratorium nazwany użytkownik nadzór autorski   8    
17 Gabinet lekarski PRO nazwany użytkownik nadzór autorski   9    
18 Pracownia PRO nazwany użytkownik nadzór autorski   7    
19 Recepcja PRO nazwany użytkownik nadzór autorski   4    
20 Gabinet rehabilitacji nazwany użytkownik nadzór autorski   3    
21 Statystyka PRO nazwany użytkownik nadzór autorski   3    
22 Obsługa Sprzedaży nazwany użytkownik nadzór autorski   1    
23 Pracownia Diagnostyczna nazwany użytkownik nadzór autorski   2    
24 Ruch Chorych bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    
25 Środki Trwałe nazwany użytkownik nadzór autorski   1    
26 Wyposażenie nazwany użytkownik nadzór autorski   1    
27 Zlecenia bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    
28 Interfejs Integracji HIS-RIS Orion bez limitu użytkowników nadzór autorski   1    

     SUMA :     
          



          
          
          
          
          
          

SERWIS         
          

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu 
Cena jedn. 
netto /w zł/ 

Ilość 
razem 

 Wartość netto /w 
zł/  

Podatek 
VAT 

 Wartość brutto /w 
zł/  

OPROGRAMOWANIE - SERWIS 

1 Serwis InfoMedica osobodzień serwis   18    

     SUMA :     
          

PODSUMOWANIE         

          

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu 
Cena jedn. 
netto /w zł/ 

Ilość 
razem 

 Wartość netto /w 
zł/  

Podatek 
VAT 

 Wartość brutto /w 
zł/  

PODSUMOWANIE 

1 NADZÓR - InfoMedica   1    
2 SERWIS - InfoMedica   1    

     SUMA :     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Umowy  
Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Typ dokumentu: 

ZGŁOSZENIE BŁĘDU  

OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNYGO 

 
WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY:                                              NR FAKSU: …………………… 

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 nr ........................... 

Zgłaszający Kierownik Wdrożenia ze strony Wykonawcy / 
Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy realizujący świadczenia na rzecz Wykonawcy / 

Administrator Oprogramowania Aplikacyjnego 
* proszę podkreślić właściwą funkcję Zgłaszającego 

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

Szpital ............................................. 

Adres Szpitala 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:  

Przyjmujący pracownik 
Hot Line 

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

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 

 
 

WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY: WYPEŁNIA PRACOWNIK HOT LINE: 



Program, posiadana wersja, platforma bazodanowa:  Odpowiedź: 
 

Treść Zgłoszenia: 

Załączniki: 

Podpis Zgłaszającego 
 
 

Podpis Pracownika Hot Line 
 

Imię, nazwisko, tel., e-mail: 
 

Imię, nazwisko, tel., e-mail: 
 

 

 

 
 



Załącznik nr 3 do Umowy 
Informacje o Zamawiającym 

 DANE: 

Nazwa jednostki:  

Adres:  

Nr telefonu/fax:  

NIP  

REGON  

Wpis do KRS prowadzonego przez:  

KRS  

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

TYTU
L 

IMIONA NAZWISKO STANOWISKO TELEFON E_MAIL REPRE
Z 

ADM ADM_K ME
D 

MED_
K 

U_B
D 

AKT KOD_O
SOBY 

              
              
              

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), 
U_BD  - osoba upoważniona do udostępnienia baz danych systemów medycznych i administracyjnych w Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE), Osobie takiej 
przydzielane jest imienne konto na serwerze FTP. 
Akt - osoba będąca aktualnie pracownikiem Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Kod_Osoby  - identyfikator przydzielany przez administratora systemu obsługi zgłoszeń – przydziela Wykonawca. 
* Główny adres e-mail Klienta – adres, na który przesyłane są informacje dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego 

** Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu
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Załącznik nr 4 do Umowy 
Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów 

 

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy oraz Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu 
Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy 
realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 1. Udostępnienie 

1. W celu realizacji usług o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony przez 
Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego 
Wykonawcy, w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony. 

2. Lista osób Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu 
oraz mogących wnioskować o udostępnienie bazy danych: 

 
Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail 

1 ..................... ..................... ..................... 
2 ..................... ..................... ..................... 
3 ..................... ..................... ..................... 
4 ..................... ..................... ..................... 

 

Zmiana danych ww. osób nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o jej dokonaniu. 

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

4. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu. 

 

§ 2. Zasady korzystania  

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy: 

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. 

2. Wykonawca oraz Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy może wnioskować o dane logowania 
tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do 
przetwarzania na potrzeby należytej realizacji niniejszej umowy 

3. Zabrania się Wykonawcy oraz Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu Wykonawcy przekazywania 
danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji umowy. 

4. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 

1. Zamawiający zapewni jeden z czterech 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; 
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3) Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 
udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 

4) Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer. 

2. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże ,osobie realizującej wynikające z zapisów umowy prace, oraz 
osobom z podanej listy użytkowników Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy określonej w 
§ 1 ust. 2 niniejszego załącznika, identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi 
parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy 
i Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych 
identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej 
Umowy. 

Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e-mail. Tą samą drogą 
dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie 
zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela 
Serwisowego Wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
(WZÓR) 

 
podpisany w ………………..dnia …………………. 

 
 

1. Strony reprezentowali: 

 
Zamawiający: ……………………………………….. 
 
Wykonawca: ………………………………………. 
 
 

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prace wykonane na podstawie umowy z dnia 
......................., zrealizowane w zakresie: 

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

3. Zamawiający .......... wnosi uwag co do jakości i terminu wykonania prac. 

 
Uwagi: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

4. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

5. Protokół stanowi podstawę rozliczenia ….......… osobodni serwisowych* 

 
 
 
 
 
 

Na tym protokół zakończono. 
 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


