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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków
Przetarg nieograniczony pn.
„Usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego
InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz dostarczenie licencji na moduł oprogramowania
aplikacyjnego AMMS – Apteka i funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla
modułu InfoMedica – FK.”
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Kraków, sierpień 2019

Ilekroć w treści niniejszej SIWZ wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w
brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania
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1. Zamawiający:
1.1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków,
ul. Strzelecka 2, NIP: 675-11-99-459, Fax: (12) 619-86-10, e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl,
www.dzieciecyszpital.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ - PZP lub
ustawą, a w sprawach nieuregulowanych przepisami PZP, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny.
2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem
Informatycznym InfoMedica/AMMS/EDM/SPI/mHosp oraz dostarczenie licencji na moduł
oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka i
funkcjonalność „Dostęp do baz
CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK. firmy Asseco Poland S.A.,
eksploatowanym w jednostkach organizacyjnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, obejmującym moduły wymienione w pkt. 3.2., w
zakresie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy.
3.2. Wykaz modułów objętych świadczeniem usług nadzoru autorskiego:
Ilość licencji
(wskazana liczba
użytkowników/stacji roboczych
lub licencje typu OPEN bez
limitu użytkowników/

Nazwa modułu

wersja

stacji roboczych)
Część administracyjna
Finansowo-Księgowy

8

IM

Rachunek Kosztów

3

IM

Rejestr Sprzedaży

5

IM

Kasa

4

IM

Gospodarka Magazynowo-Materiałowa

2

IM

Środki Trwałe

2

IM

Wyposażenie

1

IM

OPEN

IM

Kadry

4

IM

Płace

4

IM

Elektroniczna Inwentaryzacja
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Grafiki

OPEN

IM

Wycena Kosztów Normatywnych

1

IM

Budżetowanie

1

IM

KKL

1

IM

OPEN

IM/AMMS

InfoMedica - Laboratorium

7

IM

Apteczka Oddziałowa

13

AMMS

Apteka Szpitalna

2

AMMS

Obsługa Sprzedaży (Sprzedaż Usług
Medycznych)
Część medyczna

Ruch Chorych (Izba Przyjęć , Oddział, Statystyka,
Rozliczenia, Gruper JGP, Zlecenia)

OPEN

LO (Rejestracja/Recepcja, Statystyka, Gabinet)

OPEN

AMMS

Rehabilitacja

OPEN

AMMS

Dokumenty Medyczne (formularze)

OPEN

AMMS

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

OPEN

Symulator (optymalizator) JGP

OPEN

AMMS

12

AMMS

OPEN

AMMS

1

AMMS

MPI

OPEN

AMMS

mHOSP

OPEN

AMMS

1

AMMS

OPEN

AMMS

Punkt Pobrań
Pracownia Diagnostyczna
Zakażenia Szpitalne

Interfejs Integracyjny HL7 (LIS/RIS/PACS)
eZLA

AMMS

AMMS

3.3. W przypadku korzystania z usługi help-desk przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z
art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt.
9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności
związane z obsługą help-desk. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
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wskazane czynności, na zasadach określonych w projekcie umowy.
3.4. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72260000-5 Usługi w zakresie
oprogramowania.
3.5. Dodatkowy przedmiot CPV:
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania,
48450000-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Termin i sposób wykonania zamówienia.
4.1. Okres realizacji zamówienia – 24 miesiące.
4.1.1. Usługi będą świadczone nie wcześniej niż od dnia 01.10.2019 roku.
4.1.2. W przypadku wydłużenia się procedury przetargowej początkowy termin, o którym mowa
w pkt. 4.1.1. SIWZ może ulec zmianie.
4.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt
umowy).
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postepowania. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
5.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać, że:
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej dwie usługi zrealizowane w ramach odrębnych umów, polegające
na wykonaniu usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego
InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp. Każda z usług winna być o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto.
5.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu
warunków określonych w art. 22a PZP. Zapisy pkt 6.10. SIWZ stosuje się odpowiednio.
5.1.3.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (pkt 5.1.1. SIWZ), Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5.1.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w pkt 5.1.2. SIWZ,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
5.1.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
5.1.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów
określonych w art. 24 ust. 1 PZP.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 6.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 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 6.1. SIWZ lub odpowiednio w pkt 6.2. SIWZ.
6.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.
6.5. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 tj.:
6.5.1.Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ,
6.5.1.1. zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (pkt 5.1.1. SIWZ):
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu robót
zostanie udostępniony wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.5. SIWZ,
b) dowodów określających czy te usługi wykazane w wykazie usług zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów –
oświadczenie wykonawcy.
6.5.2.Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 PZP: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia
oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ składanego przez
wykonawcę wraz z ofertą.
6.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20)
PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
6.6.1. W okolicznościach wskazanych w pkt 6.6. SIWZ, wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia w Części II - pkt. II.2. oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ oraz do
złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ.
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6.6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o
których mowa w pkt. 6.6. SIWZ.
6.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 PZP, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
6.8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.5 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
6.9. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.5.1.1. SIWZ, wyrażone będą
w innej walucie niż PLN, Zamawiający lub wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według
średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut,
Zamawiający lub wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli
kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
6.10.
Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zobowiązanie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
6.10.1. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP.
6.10.2. W ramach ww. zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać:
6.10.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
6.10.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
6.10.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
6.10.2.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
6.11.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6.12.
Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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7.

8.
9.

10.

6.13.
Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w
języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o
przedmiotowe tłumaczenie.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
7.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną – pocztą elektroniczną.
7.2. Dane do korespondencji z Zamawiającym: pisemnie na adres Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, lub za
pomocą faksu na numer: 12/ 619-86-68 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zp@dzieciecyszpital.pl.
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 3a
PZP,
oświadczenia,
dokumenty
lub
pełnomocnictwa
należy
przedłożyć
(złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.
7.5. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Karolina Nowak, Tadeusz Zamęta
Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą.
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Opis sposobu przygotowywania oferty.
10.1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
10.2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
10.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
treści art. 93 ust. 4 PZP.
10.5. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np.
wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu możliwości jednoznacznej
identyfikacji osoby podpisującej ofertę.
10.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.
10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np.
członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki
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cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
10.6.2. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ – wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie
Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.6.1. SIWZ.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub potwierdzonej notarialnie kopii i
zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może
wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów
składających wspólnie ofertę.
10.6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Pełnomocnika, o którym
mowa w pkt 10.6.1. SIWZ.
10.6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają
następujące dokumenty:
10.6.4.1. dotyczące każdego z wykonawców dokumenty wymienione w punkcie
6.1. i 6.4. SIWZ,
10.6.4.2. pozostałe wymagane dokumenty winny być składane wspólnie.
10.7. Dokumenty lub oświadczenia wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10.9. Za osoby uprawnione uznaje się:
10.9.1.
Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych;
10.9.2.
Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o
których mowa w pkt. 10.6.1. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
10.9.3.
Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty.
10.9.4.
W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących
działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich
wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników.
10.10.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.11.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany
sposób:
nazwa i adres Wykonawcy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul.
Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Usługi nadzoru autorskiego modułów
oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz
dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka i
funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu
InfoMedica – FK.”, znak sprawy: DZP.271-31/19, nie otwierać przed 19.08.2019r.,
przed godziną 10.00.
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10.12.
Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
10.13.
Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
10.14.
Zamawiający informuje: iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość
lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Nie później
niż w terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych
powyżej. Jeżeli wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej, nie będzie miał
zastosowania zakaz wynikający z art. 8 ust. 3 PZP. Informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty i oznaczone napisem „informacje zastrzeżone”.
10.15. Na zawartość oferty składa się:
10.15.1.wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1A do SIWZ,
10.15.2.wypełnione i podpisane Oświadczenie stanowiące zał. nr 3a do SIWZ,
10.15.3. Stosowne Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w
postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy,
jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest
wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
10.15.4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
10.15.5.Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.10. SIWZ (jeśli dotyczy),
10.15.6.
wypełniony i podpisany Formularz cenowy - zgodnie z zał. nr 1B do SIWZ.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 19.08.2019 r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul.
Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.
11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 19.08.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Pokoju Umów i Zamówień Publicznych przy ul. Strzeleckiej 2 w
Krakowie.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Na podstawie art. 84 ust. 2 PZP., zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Do
powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca musi dołączyć stosowne
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dokumenty, potwierdzające, że powiadomienie to zostało podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
11.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z
zapisem pkt 10.11. SIWZ i dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”.
11.7. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę: jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.9. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
11.1.1.
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
11.1.2.
firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
11.1.3.
ceny, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach.
11.10.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje, o których mowa w pkt 11.9. SIWZ.
12. Opis sposobu obliczenia ceny (podatek VAT, winien być zgodny z obowiązującymi przepisami
podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert).
12.1. Wykonawca obliczając cenę oferty brutto powinien dokonać szczegółowego wyliczenia
zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ. Wykonawca powinien w formularzu cenowym podać
cenę jednostkową brutto danej usługi, a następnie pomnożyć przez ilość otrzymując wartość
brutto dla danej pozycji. Po dokonaniu sumowania wszystkich pozycji łączną wartość brutto
należy przenieść do pkt 1 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ.
12.2. Cena oferty jest ceną brutto wskazaną w Formularzu ofertowym i obejmuje koszt
wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ pn. „Opis
przedmiotu zamówienia” oraz załączniku nr 1B i 2 do SIWZ.
12.3. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
12.4. Ponadto, w cenie oferty wykonawca winien również uwzględnić wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12.1. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość
bez kwoty podatku za usługę objętą przedmiotem zamówienia - wskazanie niniejszego
nastąpi w formularzu ofertowym. Brak wskazania powyższej informacji w treści załącznika
nr 1A do SIWZ będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Lp.
1.
2.

3.
4.

KRYTERIUM:
Cena
Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu
odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu krytycznego
czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu
odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego
Razem

13.1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

13.1.1. Kryterium 1 - Cena

WAGA
60 %
20 %
20%

100 %
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najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert
Najniższa cena brutto = ------------------------------------------------------------------x 60%
cena zaoferowana w badanej ofercie
13.1.2. Kryterium 2 – czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku błędu krytycznego

W kryterium czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego (o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt i (2)
projektu umowy) w przypadku błędu krytycznego ocena zostanie dokonana w oparciu o
informacje podane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1A do specyfikacji) w następujący
sposób. Jeżeli Wykonawca zaoferuje:
a) 3-dniowy termin otrzyma - 0 pkt,
b) 2-dniowy termin otrzyma -10 pkt,
c) 1-dniowy termin otrzyma -20 pkt,
Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu krytycznego musi być podany w dniach i nie może być
dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o błędzie krytycznym
Zgodnie z powyższym opisem oferta z najkrótszym czasem dokonania i udostępnienia
Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku błędu
krytycznego, tj. wynoszącym 1 dzień otrzyma największą ilość 20,00 punktów, oferty z
czasem dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu krytycznego wynoszącym 2 dni – 10,00 punktów, 3 dni –
0,00 pkt.
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu
odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku błędu krytycznego
dłuższy niż 3 dni oferta lub w przypadku braku wskazania w ofercie terminu dokonania i
udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w
przypadku błędu krytycznego -Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 3 dniowy
termin i przyzna 0,00 pkt.lub w przypadku uzupełnienia niezgodnego z powyższą instrukcją
(np. zaznaczenie więcej niż jednego wariantu) oferta wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP.

13.1.3. Kryterium 3 – czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich
korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego

W kryterium czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego (o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt ii (2)
projektu umowy) w przypadku błędu zwykłego ocena zostanie dokonana w oparciu o
informacje podane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1A do specyfikacji) w następujący
sposób. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wynoszący do:
d) 60-dni otrzyma - 0 pkt,
e) 40-dni otrzyma -10 pkt,
f) 20-dni dni otrzyma -20 pkt,
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Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego musi być podany w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
13.1.3.1. Możliwe jest zaoferowanie czasu dokonania i udostępnienia Zamawiającemu
odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego
wyłącznie w trzech wariantach tj. albo 20 dni albo 40 dni albo 60 dni. Zamawiający
nie dopuszcza wskazywania innych terminów lub terminów pośrednich lub
terminów wyrażonych przedziałami np. od 50 do 60 dni. Zgodnie z powyższym
opisem oferta z najkrótszym czasem dokonania i udostępnienia Zamawiającemu
odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego,
tj. wynoszącym do 20 dni otrzyma największą ilość 20,00 punktów, oferty z czasem
dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego wynoszącymi do 40 dni – 10,00
punktów, do 60 dni – 0,00 pkt.
13.1.3.2. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje czas dokonania i udostępnienia
Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku
błędu zwykłego dłuższy niż 60 dni lub w przypadku uzupełnienia niezgodnego z
powyższą instrukcją (np. zaznaczenie więcej niż jednego wariantu) oferta
wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP.
13.1.3.3.
W przypadku braku wskazania w ofercie terminu dokonania i
udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania
Aplikacyjnego w przypadku błędu zwykłego -Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca zaoferował 60 dniowy termin i przyzna 0,00 pkt.
13.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13.4. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w w/w kryteriach, wynosi 100.
13.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 +
Kryterium nr 2 + Kryterium nr 3) najwyższą liczbę punktów.
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocznie po upływie terminu do wniesienia
odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego.
14.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca
zobowiązany jest, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
przedmiotu umowy.
14.3. Brak przekazania przed podpisaniem umowy będzie jednoznaczny z odmową podpisania
umowy przez wykonawcę.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Projekt umowy.
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16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki
ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
17.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki ochrony prawnej
wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
17.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
17.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
17.4.3. odrzucenia oferty odwołującego,
17.4.4. opisu przedmiotu zamówienia,
17.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa,
ul. Postępu 17A) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzono odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
17.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.7 i 17. 8 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
17.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
17.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
17.13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
18. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
18.1.
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 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
18.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, tel. 12/619-86-01, e-mail:
info@dzieciecyszpital.pl
18.1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, można kontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: Anna.baliga@mcrd.pl
18.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Usługi
nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica,
AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz dostarczenie licencji na moduł oprogramowania
aplikacyjnego AMMS – Apteka i
funkcjonalność „Dostęp do baz
CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK.”
18.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96
ust 3 lit. a) oraz art. 96 ust 3 lit b) PZP.
18.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1.6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
18.1.7. Wykonawca posiada:
18.1.7.1.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, jest
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
18.1.7.2.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych
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danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do
Zamawiającego.
18.1.7.3.
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
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) oraz z zastrzeżeniem, że wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
18.1.7.4.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych
dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
18.1.8. Wykonawcy nie przysługuje:
18.1.8.1.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,
18.1.8.2.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
18.1.8.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18.2.
Dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
będą przetwarzane w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
19. Pozostałe informacje:
19.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
19.2. Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP oraz
okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane.
19.2.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług.
19.3. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
19.3.1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
19.4.1. Adres poczty elektronicznej: zp@dzieciecyszpital.pl,
19.4.2. Adres strony internetowej: www.dzieciecyszpital.pl
19.5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
19.5.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych
polskich (PLN).
19.6. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
19.6.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
19.7.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 PZP.
19.8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
19.8.1. Zamawiający określa w pkt. 3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ, wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
19.9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP
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19.9.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP.
19.10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
19.10.1.
Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez wykonawcę.
19.11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP
19.11.1.
Nie dotyczy
19.12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
19.13. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3
PZP.
19.13.1.
Nie dotyczy.
19.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
19.15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.16. Podwykonawstwo.
19.16.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/
podwykonawcom.
19.16.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
19.16.3. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu ofertowym.
19.16.4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany
jest, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
przedmiotu umowy.
19.16.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
ZATWIERDZAM:

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 1B – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załączniki nr 3a – Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP (wzór).
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Załącznik nr 1A do SIWZ
........................................................
(miejscowość i data)
Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi nadzoru autorskiego modułów
oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz dostarczenie licencji na
moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka i funkcjonalność „Dostęp do baz
CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK.”, nr postępowania: DZP.271–31/19,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego
postępowania składamy niniejszą ofertę.
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr fax......................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................
nr NIP...................................................

nr REGON............................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503
Kraków
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ………………………………. brutto (słownie:
…………………………………………..), zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu
cenowym Wykonawcy tj. w załączniku nr 1B do SIWZ.
2. Oświadczam/my, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty.
3. Oświadczam, że czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego (o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt i (2)projektu
umowy) w przypadku błędu krytycznego od chwili zawiadomienia Wykonawcy wystąpieniu błędu
wyniesie:***
 3-dniowy termin,
 2-dniowy termin,
 1-dniowy termin.
4. Oświadczam, że czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego (o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt ii (2)projektu
umowy) w przypadku błędu zwykłego wyniesie do ***:

60 dni roboczych,

40 dni roboczych,

20 dni roboczych
od chwili zawiadomienia Wykonawcy wystąpieniu błędu.
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5.

Oświadczam, ze posiadamy autorskie prawa majątkowe do oprogramowania objętego
usługą nadzoru autorskiego w niniejszym postępowaniu,
6. Oświadczam/my, że jestem/nie jestem* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorcą.
7. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie
wnoszę/my do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje/my warunki w nim zawarte (m.in. terminu
płatności, termin realizacji zamówienia).
8. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
9. Oświadczam/my, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
10.Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.
11.Niniejszym oświadczam/my, iż osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentacji Wykonawcy są
........................................................................................................................................................
zgodnie z ....................................................................... /wpisać odpowiedni dokument/.
12.Niniejszym informuję/my, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione**.
13.Podwykonawcom zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących
części zamówienia:
a/
wykonanie
.................................................................
oraz
podajemy
firmy(nazwę)
podwykonawców realizujących wskazane części zamówienia ………………………………………………**
14. Do oferty załączam/my następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………...............................................................
13. Informuję/my, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie
wskazuję ………………….. (nazwę/rodzaj robót, których wykonanie będzie prowadzić do jego
powstania) oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku…………………………... **
14. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu2.
15. Dane do umowy:
Osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko

1

Stanowisko

Nr telefonu/ e-mail

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
2
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia
przekreślić i dodać zapis „nie dotyczy”
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Nr konta, na które należy zwrócić wadium
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Nazwa i adres banku

Nr rachunku

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić, jeśli dotyczy
*** należy zaznaczyć wyłącznie jeden wariant
....................................................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 3a do SIWZ
......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
Część I
I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi nadzoru autorskiego
modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz dostarczenie
licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka i funkcjonalność „Dostęp do baz
CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK.”, prowadzonego przez Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, oświadczam (-y), co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. 5.1. SIWZ.
......................................
...............................................................................................................
Miejscowość, data
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam (-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ, polegam (-y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………….………..……………………………….. (należy wskazać nazwę i adres
podmiotu/podmiotów),
w następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………..
(należy
określić
odpowiedni
zakres
udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

......................................
Miejscowość, data
reprezentacji Wykonawcy)

............................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

*należy wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach
przekreślić)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część I są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

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

.....................................................................................
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Miejscowość, data
reprezentacji Wykonawcy)

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

Część II
II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi nadzoru autorskiego
modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp oraz dostarczenie
licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka i funkcjonalność „Dostęp do baz
CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu InfoMedica – FK.”, prowadzonego przez Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, oświadczam (-y), co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13-22 PZP.
......................................
Miejscowość, data
reprezentacji Wykonawcy)

............................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

2. Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 PZP. Jednocześnie
oświadczam (-y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem
(-liśmy) następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
………… (należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie oraz przedstawić
dowody na to, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu)**
......................................
Miejscowość, data
reprezentacji Wykonawcy)

................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

**jeżeli nie dotyczy zapis należy przekreślić
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczam (-y), że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1PZP.
......................................

...........................................................................
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Miejscowość, data
reprezentacji Wykonawcy)

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

*należy wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach
przekreślić)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

.......................................................................
.....................................................................
Miejscowość, data
reprezentacji Wykonawcy)

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW
I INFORMACJI nt. WYKONAWCY
Oświadczam/y, że oświadczenia, dokumenty i informacje potwierdzające brak przesłanek
wykluczenia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, dostępne są dla Zamawiającego:
1) u samego Zamawiającego w postępowaniu nr …………………..*
2) w rejestrach publicznych: …………………………………………. (wskazać „nazwę” rejestru)*
*
niepotrzebne skreślić

......................................
...............................................................................................................
Miejscowość, data
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór Umowy
zawarta w Krakowie w dniu ……………….. pomiędzy:
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503
Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr
0000009118, NIP 675-11-99-459, REGON: 000298583 zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego
a
…………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - nr
postępowania DZP.271-31/19 , została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy
1) Przedmiotem niniejszej Umowy jest objęcie nadzorem autorskim w zakresie wskazanym w § 2
niniejszej Umowy, modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM,
mHosp wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: „Oprogramowanie
Aplikacyjne”).
2) Dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka – 1 stacja robocza
(rozszerzenie z 2 do 3 stacji roboczych).
3) Dostarczenie licencji na funkcjonalność „Dostęp do baz CEIDG/REGON/ aktywny VAT dla modułu
InfoMedica – FK.
§ 2.

Zobowiązania Wykonawcy
1) W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia:
a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez
Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym
miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników
jego działania):
i) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia prawidłowe
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 w dowolnym
dozwolonym przez oprogramowanie zakresie;
(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania
zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy
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zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;
(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do ……….. dni robocze, od chwili wpłynięcia
zgłoszenia;
(3) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić
tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego;
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego
będzie traktowana jako błąd zwykły, przy czym za rozwiązanie tymczasowe nie może
być uznane rozwiązanie które znacząco utrudnia wykonywanie czynności
uprawnionym użytkownikom;
(4) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz
danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik
nr 5 do niniejszej Umowy.
ii) w pozostałych przypadkach:
(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania
zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy
zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;
(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do ……….. dni roboczy od chwili wpłynięcia
zgłoszenia;
iii) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową
Help-Desku Wykonawcy ………………………; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na
w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod
numerem telefonu:
(1) ……………….. dla połączeń z telefonów stacjonarnych;
(2) ……………….. dla połączeń z telefonów komórkowych lub pisemnie na formularzu
przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres …………………….., opcjonalnie
faxem na numer (……………………..); wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego
rodzaju problemu występującego w konkretnym module;
(3) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę:
(a) w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak
przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;
(b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty
o godz. 8.00 danego dnia roboczego;
(c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty
o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;
iv) W przypadku błędnie przygotowanego upgrade Wykonawca zobowiązuje się do
przygotowania skryptu, który poprawi powstałe błędne dane w bazie danych pod
warunkiem ze w/w dane były ewidencjonowane przy użyciu poprawnie
skonfigurowanego systemu."
b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym (w zakresie funkcjonujących w
szpitalu modułów), w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących wydanych na podstawie
delegacji ustawowej (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), z zastrzeżeniem,
że Wykonawca zobowiązany jest do:
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i)

bez zbędnej zwłoki wprowadzenie do Oprogramowania Aplikacyjnego zmian
wymaganych przez przepisy prawa i w/w instytucje, do których Zamawiający ma
obowiązek prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości;
ii) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania
Aplikacyjnego, ukazujących się co najmniej cztery (4) razy w roku co odbywać się będzie
poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Help-Desku
iii) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji
Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer ftp: ……………………………….,
c) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania
Aplikacyjnego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;
zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju
Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one
rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania aplikacyjnego;
d) przyjęcie i rozpatrzenie indywidualnych zmian (tj. modyfikacji) Oprogramowania
Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i
rozwoju), przy czym modyfikacje ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zmian
stanowić będzie zakres niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
modyfikację w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
e) Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zapewnia bezpłatnie 24 wizyty w okresie trwania
umowy (do wykorzystania w dowolnym dogodnym dla Zamawiającego terminie, w tym np.
12 wizyt w ciągu 1 msc), a w szczególności
i) zainstalowanie i wdrożenie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w
ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach
dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego niniejszą umową;
ii) usunięcie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą umową, powstałej z
winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, w terminie 3 dni roboczych od
zgłoszenia;
iii) bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające
potrzeby Zamawiającego, pomoc w konfiguracji i optymalizacji baz danych
wykorzystywanych przez Oprogramowanie Aplikacyjne;
iv) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania
Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez
Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych;
v) 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. pendrive, dvd,
łącza telekomunikacyjne itp);
vi) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych
instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach
rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;
vii) korzystanie z nieograniczonej ilości kontaktów telefonicznych, faksowych, emaliowych,
połączeń zdalnego dostępu (np. za pośrednictwem oprogramowania TeamViewer). W
ramach usługi Autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy, udziela bezpłatnie wszelkich
porad, konsultacji i pomocy technicznej Odnośnie Oprogramowania Aplikacyjnego oraz w
miarę możliwości Oprogramowania Bazodanowego i Systemowego
viii) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i
wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.
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2) Wizyty serwisowe mogą być świadczone również po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w ust, 1
e) - (wizyty dodatkowe) w oparciu o dodatkowe zamówienia składane na piśmie. Wizyty
dodatkowe będą odrębnie odpłatne wg zasad określonych w §4 Umowy.
3) Obsługę serwisową Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową będzie realizował
Wykonawca/Autoryzowany
Przedstawiciel
Wykonawcy,
dysponujący
pracownikami
certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy3:
………………………………………………………
4) Koordynatorami obsługi telefonicznej, faksowej, emaliowej będą:
…………………………………, email: …………………….. , telefon ………………….
§ 3.

Zobowiązania Zamawiającego

1) Zamawiający jest zobowiązany do:
a) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy, dane tej osoby
zostały wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym);
b) wykonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych
z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie;
c) nie dokonywania nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych
Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca
dopuszcza takie zmiany, ale muszą być one wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego
rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednia wyraźną zgoda Wykonawcy;
d) dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych
Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do
prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego;
e) upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do
świadczenia usług określonych niniejszą umową;
f) 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;
g) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania
Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego
i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej
umowy;
h) 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) z wyjątkiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
i) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego
objętego zakresem, określonym w § 2 niniejszej umowy, w tym pracy w godzinach
popołudniowych i wieczornych;
j) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego
Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia
usług określonych w § 2 niniejszej umowy;

3

W przypadku wykazania Podwykonawcy
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k) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w § 2
niniejszej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP;
l) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami
określonymi w § 2 niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne.
2) Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta
traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
dotrzymanie terminów przewidzianych Umową.
§ 4.

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

Płatności
Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne
wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w wysokości: ……………. zł brutto.
Usługi objęte niniejszą Umową, w tym usługi dodatkowe, będą rozliczane w okresach
miesięcznych.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust, 1 płatne będzie częściami, w kwocie ……………… zł brutto
miesięcznie przelewem, na podstawie faktur VAT wystawionych w ostatnim dniu miesiąca, w
terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT, na konto w niej
wskazane.
Za wizyty dodatkowe, o których mowa w §2 ust. 2 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przy zastosowaniu stawki roboczodnia
………………. zł brutto. Wynagrodzenie za wizyty dodatkowe będzie płatne na podstawie osobnej
faktury w terminie określonym w ust. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczny
raport wizyt dodatkowych, podpisany przez Strony, wskazujący zakres usług w ramach wizyty,
datę wizyty. Wzór raportu stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego w ust. 3 i 4 w
niniejszym paragrafie, w ustalonym terminie Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
Za dostarczenie licencji na moduł oprogramowania aplikacyjnego AMMS – Apteka – 1 stacja
robocza (rozszerzenie z 2 do 3 stacji roboczych), o której mowa w §1 ust. 2 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy jednorazowo ……….. zł brutto.
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.
W razie nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w niniejszej umowie,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar w
wysokości 0,1% wartości brutto
wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdą osobę za każdy dzień pracy osoby niezgodnie z
wymaganiami postawionymi w § 10 (umowy o pracę).
Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 50%
wartości brutto wynagrodzenia.
Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości z umowy brutto.
§ 5.

Okres obowiązywania Umowy
1) Niniejsza Umowa została zawarta na okres 24 miesiące.
2) Umowa wchodzi w życie na dzień ……………………..
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§ 6.

Odpowiedzialność Wykonawcy
1) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego;
b) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania
Oprogramowania Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym korzystaniem z
Oprogramowania Aplikacyjnego;
c) korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione;
d) dokonywanie modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione
przez Wykonawcę;
e) udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących Użytkownika
względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez Użytkownika
lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w
świadczeniu Usług;
f) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej;
g) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich, komunikującego
się z oprogramowaniem Wykonawcy;
h) nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych
Oprogramowania Aplikacyjnego;
i) siłę wyższą;
§ 7.

1)

2)

3)

4)

Siła Wyższa
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.
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.
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.
Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług
określonych w Umowie.
§ 8.

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
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są
zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
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.
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.
Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych
uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.
Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z
uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i
uprawnień Stron.
Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu Umowy w szczególności celem
przetwarzania jest świadczenie usług nadzoru autorskiego o którym mowa w Umowie.
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.
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. Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w

drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu
Zamawiającego innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), który zapewnia wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 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..
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Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego:
…..
…..
12. Wykonawca realizując zadania wynikające z niniejszej Umowy w miarę możliwości udzieli

pomocy Zamawiającemu w zakresie:
1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
2) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
§ 9.

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) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503);
c) 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) Każda ze Stron ma prawo ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów
prawa, organom nadzorczym, wykonawcom, podwykonawcom lub pracownikom podmiotów
powiązanych lub zależnych, firmom audytorskim, prawnikom, organom kontroli.
3) Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy
do zachowania tajemnicy.
4) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej
Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów
wymiany danych.
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5) Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie
skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Stronę naruszającą ten obowiązek kary umownej
wynoszącej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy przypadek udokumentowanego
naruszenia.
6) 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.
§ 10. Umowy o pracę
1. W przypadku korzystania z usługi help-desk przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z art. 29
ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga, aby osoby wykonujące usługę związana z
obsługą help-desk przez Zamawiającego zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę.
2. Zamawiający uprawniony jest w trakcie realizacji umowy do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji usługi:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami , 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 oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, w szczególności tak by nie zostały przekazane dane osobowe zbędne do
weryfikacji spełnienia wymogu wskazanego w ust. 3. (tj. adresy oraz nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika, jako dane niezbędne do weryfikacji spełnienia wymogu
wskazanego w ust. 3 nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
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1.
1)
2)
3)

4)

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami 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 oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika jako dane niezbędne do weryfikacji spełnienia
wymogu wskazanego w ust. 3, nie podlegają anonimizacji.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§11. Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości modułów objętych nadzorem autorskim,
zmiany wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia/zawężenia nadzoru autorskiego o
nowe/wycofane moduły,
zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT – nastąpi zmiana ceny umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku
VAT (+/-) Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu)
wyłącznie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od
towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część usług wykonaną po terminie wejścia w życie zmian
podatku VAT ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie
bez zmian. Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie okresu, po wejściu w życie zmian podatku
VAT w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie
zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy z uwagi
na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć (w przypadku pracowników
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia
wprowadzenia zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego (Klienta)
pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w jego treści
szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a
wzrostem kosztów realizacji umowy oraz oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę, którzy realizują przedmiot umowy w tym w zależności od rodzaju zmiany –
wymiar ich czasu pracy, okres ich zatrudnienia. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów
realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w przypadku
wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-31/19

Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym
zmianom. Jeżeli wniosek Wykonawcy nie będzie uzasadniał zmiany wynagrodzenia, Zamawiający
na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku
przez Wykonawcę.
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. W takim przypadku
Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian złożyć do Zamawiającego
pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając
w jego treści szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem
kosztów realizacji niniejszej umowy. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia
wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne mających zastosowanie w czasie
realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie Wykonawcy za część prac wykonywaną po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom. Jeżeli wniosek Wykonawcy nie
będzie uzasadniał zmiany wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.
Wniosek może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.
6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z
zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym.
Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu wykonawca
(pracodawca) - pracownik. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od
dnia wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty
wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów realizacji niniejszej umowy, przedstawiając w jego treści
szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, a wzrostem lub spadkiem kosztów realizacji niniejszej
umowy oraz oświadczenie o liczbie pracowników realizujących przedmiot umowy objętych
pracowniczym planami kapitałowymi. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia
wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost lub spadek kosztów
realizacji umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany
przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas,
wynagrodzenie Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom. Jeżeli wniosek Wykonawcy nie będzie uzasadniał zmiany
wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek może dotyczyć wyłącznie
okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.
2. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 ppkt 3) – 6) jest możliwa po 12 miesiącach od
dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w
przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania
umowy. Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3) jest możliwa w
okresie wcześniejszym niż wskazany w zdaniu pierwszym, jednakże dopiero od dnia wejścia w
życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT w zakresie przedmiotu niniejszej umowy i
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wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy.

§12.Postanowienia końcowe

1) Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony
będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień
obu Stron.
2) W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych
problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy
uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze
realizację celu Umowy.
3) W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6) Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki nr od 1 do 5.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1 do Umowy

Ilość licencji
(wskazana liczba
użytkowników/stacji roboczych
lub licencje typu OPEN bez
limitu użytkowników/

Nazwa modułu

wersja

stacji roboczych)
Część administracyjna
Finansowo-Księgowy

8

IM

Rachunek Kosztów

3

IM

Rejestr Sprzedaży

5

IM

Kasa

4

IM

Gospodarka Magazynowo-Materiałowa

2

IM

Środki Trwałe

2

IM

Wyposażenie

1

IM

OPEN

IM

Kadry

4

IM

Płace

4

IM

Grafiki

OPEN

IM

Wycena Kosztów Normatywnych

1

IM

Budżetowanie

1

IM

KKL

1

IM

OPEN

IM/AMMS

InfoMedica - Laboratorium

7

IM

Apteczka Oddziałowa

13

AMMS

Elektroniczna Inwentaryzacja

Obsługa Sprzedaży (Sprzedaż Usług
Medycznych)
Część medyczna
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Apteka Szpitalna

2

AMMS

Ruch Chorych (Izba Przyjęć , Oddział, Statystyka,
Rozliczenia, Gruper JGP, Zlecenia)

OPEN

LO (Rejestracja/Recepcja, Statystyka, Gabinet)

OPEN

AMMS

Rehabilitacja

OPEN

AMMS

Dokumenty Medyczne (formularze)

OPEN

AMMS

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

OPEN

Symulator (optymalizator) JGP

OPEN

AMMS

12

AMMS

OPEN

AMMS

1

AMMS

MPI

OPEN

AMMS

mHOSP

OPEN

AMMS

1

AMMS

OPEN

AMMS

Punkt Pobrań
Pracownia Diagnostyczna
Zakażenia Szpitalne

Interfejs Integracyjny HL7 (LIS/RIS/PACS)
eZLA

AMMS

AMMS
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Załącznik nr 2 do Umowy nr

Typ dokumentu:
ZGŁOSZENIE BŁĘDU / MODYFIAKCJI
OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNYGO

Zgłoszenie przesłać na adres ……………………. lub fax. nr …………………

Nazwa Jednostki
Zgłaszającej

«nazwa_jednostki»
Miasto

Ulica, nr

«miasto»

«adres»

Adres

Umowa nr
Imię i nazwisko:
Zgłaszający

Komórka organizacyjna:

Telefon:
Kontakt
e-mail:

 Błąd krytyczny
 Błąd zwykły
 Modyfikacja
 Rozszerzenie
Wersja Systemu, wersja modułu, platforma bazodanowa, platforma systemowa:
Klasyfikacja:
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Treść zgłoszenia:

Załącznik nr 3 do Umowy

Informacje o Zamawiającym

Dane Klienta:

Dane zarejestrowane:
Nazwa jednostki:

«nazwa_jednostki»

Adres:

«adres», «kod_poczt» «miasto»

Główny adres e-mail Zamawiającego*:

«email_oskont»

Akceptacja dostarczania informacji
dotyczących pakietu Oprogramowania
Aplikacyjnego na w/w adres e-mail
(TAK/NIE):

TAK

Nr telefonu:
Nr faksu:
NIP

Dane poprawne (korekta)

«NIP»

REGON

«REGON»

Wpis do KRS prowadzonego przez:
KRS
Adres WWW:
Identyfikator Klienta w systemie
zgłoszeń: (przydziela administrator
systemu obsługi zgłoszeń)

«KRS»

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

NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

E_MAIL

REPREZ

Legenda:
e-mail

- indywidualny adres pracownika,

Reprez

- osoba uprawniona do reprezentowania Państwa jednostki przy zawieraniu umów handlowych (wartości: TAK/NIE),

UPR

- osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń w imieniu Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE),

UPR_K

- osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń w Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE),

UPR

UPR_K

Uwaga!
1. Bardzo prosimy o podanie indywidualnych adresów e-mail dla każdej osoby zaangażowanej w przesyłanie zgłoszeń.
2. Zalecamy wskazanie maksymalnie kilku osób odpowiedzialnych za rejestracje zgłoszeń w ramach całej jednostki.
3. Koordynatorami** zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne.

*

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 Państwa jednostki.
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Załącznik nr 4 do Umowy
ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci
teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań
wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2 ust.1.

§ 1.

Udostępnienie
1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego
3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.
2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.
3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:
Lp.

Imię i nazwisko

Nr telefonu

w

terminie

Adres e-mail

4. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go
przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
5. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.
§ 2. Zasady korzystania
1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:
a. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;
b. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych
niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;
2. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż
wymienione w §1 pkt 3 niniejszego załącznika.
3. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.
§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu
1. Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny
Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.
2. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:
a. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego
kanału VPN;
b. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez
udostępnienie bezpiecznego terminala;
c. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią
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poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
d. Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer.
3. Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych
w §1 pkt 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login)
wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia.
Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł
innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
4. 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.
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Załącznik nr 5 do Umowy

WZÓR RAPORTU

RAPORT USŁUG SERWISOWYCH (dodatkowych)
do Umowy nr 1
objęcia nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego

podpisany w ...................., w dniu ........................................

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………..

1. Strony reprezentowali:
Zamawiający:

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

Wykonawca:

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

2. Strony potwierdzają że w podanych poniżej terminach miały miejsce wizyty serwisowe, przekraczające
limit wskazany w §2 ust. 1 e) Umowy, wykonanych w miesiącu ...........:
L.p.

Przedmiot wizyty

Okres
wykonywania

Wynagrodzenie
wg
stawki
określonej w §4
ust. 4 Umowy

3. Zamawiający nie wnosi uwag do realizacji przez Wykonawcę usług, wskazanych w ust. 2, i potwierdza
ich prawidłowe wykonanie.
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4. Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Niniejszy Raport stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT z tytułu realizacji dodatkowych wizyt
serwisu, na kwotę ........................ zł brutto (słownie: ......................................................................
złotych).

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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