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ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) oraz z 
zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W dalszej części :  

1.  SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. uPzp – oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 

Uwaga:  
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania należy 
posługiwać się wyłącznie tym znakiem: 
 

DZP/35/2017 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
ul. Wieniecka 49 kod pocztowy : 87 – 800 Włocławek 

 
REGON: 341411727 
NIP: 888  31  17  873   
Tel./Fax: 54 412 94 32 
Adres e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl 
 

 
1.2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.  
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 uPzp, w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej 209 000 euro. 
 
 
1.3.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi informatycznej przez okres 36 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia umowy na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.  
 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ 
stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
 
 
1.4. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 
 
72.00.00.00-5 

72.26.70.00-4 

 
1.5.    Informacje podstawowe: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
5. Zgodnie z art. 36a ustawy Pzp Zamawiający wyklucza możliwość wykonania kluczowych części 

zamówienia przez podwykonawców w tym : administrowanie serwerami, systemami HIS, 
systemami LIS, systemami ERP, siecią wewnętrzną.  

6. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 
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7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp.  
11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wykonawcy lub podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 
późn. zm.):  
a) w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności z 

zakresu administrowania serwerami, systemami HIS, LIS, ERP, siecią wewnętrzną były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 

b) sposób dokumentowania zatrudniania osób o których mowa powyżej, uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań wynikających z art. 
29 ust. 3a uPzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 5. 

  
                     
1.6. Termin wykonania zamówienia:   
 
Planowany termin realizacji zamówienia: usługa wykonywana w ciągu 36 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 
 
 

ROZDZIAŁ II WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O 
ZAMÓWIENIE  

 
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi po ocenie ofert: 
 
1. 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. 

2. Po ocenie ofert Zamawiający 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 uPzp. 

 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ III PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks karny; 

- skarbowe; 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
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Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 

PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3  oraz pkt 5 - 9 

lub ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, 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. Niniejszego postanowienia 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.  

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę. 

W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, przed 

wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że 

jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
 

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
a) warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych ). 

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

a) warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej  3 usługi w zakresie 
sprawowaniu serwisu informatycznego o łącznej wartości minimum 400 000,00 zł 
brutto, w tym co najmniej 2 w zakresie administrowania systemami medycznymi 
HIS w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. 

b) warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załączniki 
Nr  7 i Nr 10 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca 
dysponuje pracownikami skierowanymi do wykonywania usług będących 
przedmiotem zamówienia, wśród których przynajmniej 3 z wyznaczonych osób 
muszą posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

• wykształcenie o kierunku informatycznym 

• minimum 36-miesięczne doświadczenie w obsłudze systemów     HIS 
lub LIS lub ERP wdrożonych u Zamawiającego i serwisowaniu tego 
oprogramowania,  

• ważne uprawnienia (certyfikaty modułów oprogramowania) w zakresie 
instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników 
końcowych oprogramowania HIS lub LIS lub ERP wdrożonych u 
Zamawiającego i wydane przez producenta tego oprogramowania. 
W Załączniku Nr 10 należy wskazać nazwę posiadanego certyfikatu, 
czego dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany oraz datę ważności 
certyfikatu. 

 

ROZDZIAŁ V KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI 
TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
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postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie 
informacji zamieszczonych przez wykonawcę w oświadczeniach, których wzory stanowią 
załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ VI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA 
ZAMAWIAJĄCY 

 
ETAP SKŁADANIA OFERTY  

 
1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
4. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SIWZ. 
5.  Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z 
załącznikiem  nr 10 do SIWZ 

6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot 
Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu 
Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego 
dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego)  

7. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 
Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.  
 

ETAP OTWARCIA OFERT 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
w tym zakresie, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale 
w ust. 8 pkt 2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

ETAP PO WYBORZE OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ 
 

8. Zamawiający 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 uPzp, w następującym zakresie:  
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1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1.2 lit. a SIWZ 

Zamawiający wymaga przedłożenia: 

• dokumentów: potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 

w rozdziale IV ust. 1.2 lit. a SIWZ. 
2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1.3 lit. a, b SIWZ 

Zamawiający wymaga przedłożenia: 

• wykazu  usług  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upły-

wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ), 

• wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ), 

• certyfikaty uprawnień i odbytych szkoleń wykazane w Zał. nr 10 przedłożone 

Zamawiającemu jako kopie poświadczone za zgodność, 
• dokumenty potwierdzające wykształcenie informatyczne wykazane z Zał. Nr 7 

przedłożone Zamawiającemu jako kopie poświadczone za zgodność. 
 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 
f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

g) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert). 
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. 
4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352).  

 
9. Wykonawcy zagraniczni: 

 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a) i b) niniejszego 
rozdziału: 
 

I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; 

II)  ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. 
 

2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu.  
 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 

 
4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 ppkt I, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie 
ust. 8 pkt 2 SIWZ stosuje się. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 

 
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi 
być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika 
oraz zakres jego umocowania. 
 

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w 
ust. 1, 2 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz 
dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty 
potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z 
osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane 
wspólnie. 

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
 

12. Jeżeli jest 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 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych zgodnie  

z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada 

zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez 

wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim 

przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez 

wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniach wstępnych zgodnie z 

załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 

 
14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ VII UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

 
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków 

udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) lub nie złożył oświadczenia 
dotyczącego wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 
do SIWZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
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2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania 
 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ IX TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, 
informacje te zostaną odtajnione. 

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie 
oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim. 

 

ROZDZIAŁ X INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający żąda należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże 
tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w Formularzu ofertowym 
– załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym 
potwierdzającym brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ. 

3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają 
postanowienia rozdziału V SIWZ. 

 

. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej Części zamówienia. 
2. Oferta powinna być pod rygorem nieważności sporządzona i wysłana w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych. 
5. Oferta ważna musi spełniać między innymi następujące warunki: 

1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 
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2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, 
Formularz cenowy wg Załącznika nr 2 SIWZ. 

3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone z 
zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie 
długopisem czytelnym pismem. 

4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone w jednym 
egzemplarzu. 

5. Zaleca się połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 
6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami 

poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi 
notarialnie; 

6. Dokument wymieniony w ROZDZIALE VI ust. 5 SIWZ (zobowiązanie Podmiotu 
Udostępniającego),wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą. 

8. W przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

9. Oferta oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

10. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany 
powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę; 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem tłumaczenia przez Wykonawcę. 
13. Przedstawione przez Wykonawcę informacje i dokumenty, które nie są wymagane przez 

Zamawiającego w SIWZ, nie będą brane pod uwagę podczas analizy ofert. 
14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

1) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętym, opieczętowanym i nieprzezroczystym 
opakowaniu na adres Zamawiającego podany w Rozdziale XIII ust. 1 niniejszej SIWZ. 
Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym 
oferty, zaadresowanym do Zamawiającego, należy zamieścić następującą informację: 

 

Przetarg nieograniczony,  
 

 
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 

 
Znak postępowania  DZP/35/2017 

  
(z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 304) 

Nie otwierać przed dniem 13.07.2017 r. godz. 10:30. 
 

2) Na opakowaniu  wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku np.  przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę i inne 
dokumenty złożone wraz z ofertą pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone i 
dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może dokonać zmian po 
upływie terminu składania ofert. 
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ROZDZIAŁ XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49 

87-800 Włocławek 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 304 

OFERTA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 

 
 

 Znak postępowania: DZP/35/2017. 
 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 13.07.2017 r. do godz. 10:00 Ofertę złożoną po 
terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, budynek administracji, III piętro. 

 

 
ROZDZIAŁ XIV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
 

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania z 

wyjątkiem oferty oraz dokumentów, które powinny być doręczone w egzemplarzu 
oryginalnym lub w formie pisemnej, Wykonawca przekazuje faksem na nr tel. 54 412 94 
32, a następnie potwierdza pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

 

• w sprawach merytorycznych – Jarosław Rogiewicz  – tel. (54) 412 94 35.  

• w sprawach proceduralnych –  mgr Małgorzata Nowacka – tel/fax (54) 412 94 32. 
           mgr  Karina Kmieciak  

7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 304 z zaznaczeniem dot. postępowania 
DZP/35/2017. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz 

oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 
 

ROZDZIAŁ XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.   

 
ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:     
        (cena jednostkowa netto x ilość  + kwota VAT). 
2. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku 
jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 
niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”. 

3.  W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy 
określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy/usługi niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie 
stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie 
poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 

 

ROZDZIAŁ XVII KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY 
I BADANIA OFERT 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

 
 Kryterium          Waga 
1 Oferowana cena 50 % 

2 Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia – oprogramowanie HIS, LIS, ERP 
posiadane przez Zamawiającego - certyfikaty producenta 
oprogramowania 

30 % 

3 Ocena doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia – staż pracy w systemach HIS, LIS, ERP 

10 % 

4 Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia – certyfikaty z odbytych szkoleń z  
zakresu sprzętu i oprogramowania posiadanego przez 
Zamawiającego 

10 % 

 
1. Przeliczenie kryterium ceny  

 
     Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 

                 PKTC =    ----------------------------------------------------------    x  100 x 50% 
Cena oferty badanej 

 
 

2. Ocena kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych przez wykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, wyznaczonych do realizacji zamówienia – certyfikaty HIS, LIS, ERP producenta 
oprogramowania posiadane przez Zamawiającego. 

 
punkty przyznane ofercie badanej 

           PKTK1=    ----------------------------------------------------------------------   x  100 x 30% 
maksymalna ilość przyznanych punktów spośród ocenianych ofert 
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Ocena dokonywana w oparciu o kwalifikacje zawodowe (certyfikaty – ważne uprawnienia) osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia tj. ważne uprawnienia w zakresie instalowania, wdrażania, 

serwisowania i szkolenia użytkowników końcowych oprogramowania HIS, LIS, ERP posiadanego 

przez Zamawiającego wydane przez producenta tego oprogramowania  i dotyczące modułów 

posiadanych przez Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 

 

Sposób oceny:  

- posiadanie minimum 15 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych 

osób z trzech w/w systemów - 100 pkt.  
- posiadanie 13-14 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób z 

trzech w/w systemów - 75 pkt.  
- posiadanie 11-12 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób z 

trzech w/w systemów - 50 pkt.  
- posiadanie 9-10 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób z 

trzech w/w systemów - 25 pkt.  
- posiadanie 7-8 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób z trzech 

w/w systemów - 15 pkt.  
- posiadanie 5-6 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób z trzech 

w/w systemów - 5 pkt.  
- posiadanie  3-4 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób z 

trzech w/w systemów - 3 pkt.  
Posiadanie  0 lub 1 lub 2 modułów wykazanych na certyfikatach łącznie przez 3 z wyznaczonych osób 

z trzech w/w systemów będzie powodować odrzucenie oferty. 
 

Wykaz kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia musi być przygotowany 

wg wzoru zawartego  w Załączniku Nr 10 do niniejszej SIWZ.  
 

 
3. Ocena doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych przez 
wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
 
 

punkty przyznane ofercie badanej 
           PKTD =    ----------------------------------------------------------------------   x  100 x 10% 

maksymalna ilość przyznanych punktów spośród ocenianych ofert 
 

Ocena dokonywana w oparciu o doświadczenie przez każdą z 3 wyznaczonych osób do realizacji 

zamówienia tj. w obsłudze systemów medycznych HIS lub LIS lub administracyjnych ERP oraz 

serwisowaniu tego oprogramowania. 

 

Sposób oceny:  

- posiadanie minimum 8 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 

systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP - 100 pkt.                                                                                                                         

- posiadanie minimum 7 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 

systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP - 75 pkt. 

- posiadanie minimum 6 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 

systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP - 50 pkt.                                                                                                 

- posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 

systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP - 25 pkt. 

- posiadanie minimum 4 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 

systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP - 15 pkt. 

- posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 

systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP - 5 pkt.                                                                                                                         
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Posiadanie mniej niż 3 letniego doświadczenia przez każdą z 3 wyznaczonych osób w obsłudze 
systemów medycznych HIS lub LIS lub  administracyjnych ERP będzie powodować odrzucenie 
oferty.  

 

Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia musi być przygotowany                        

wg wzoru zawartego  w Załączniku Nr 10 do niniejszej SIWZ.  

 
4. Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - certyfikaty z zakresu 
oprogramowania i sprzętu posiadanego przez Zamawiającego oraz wdrożeń wchodzących w zakres 
umowy. 

punkty przyznane ofercie badanej 
           PKT2 =    ----------------------------------------------------------------------   x  100 x 10% 

maksymalna ilość przyznanych punktów spośród ocenianych ofert 
 

Ocena dokonywana w oparciu o kwalifikacje zawodowe (certyfikaty - odbyte szkolenia) wszystkich 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj. certyfikaty z odbytych szkoleń w ośrodkach 
posiadających autoryzację z oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Zamawiającego oraz 
wdrożeń wchodzących w zakres umowy wyszczególnione poniżej :  
 
Microsoft Windows 7 

    MS-6292 Installing and Configuring Windows 7 Client 

    MS-6293 Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise 

    MS-6294 Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments 

    MS-50292 Administering and Maintaining Windows 7 

    MS-50322 Configuring and Administering Windows 7 

    MS-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician 

    MS-50367 Learn Windows 7 Step by Step, Level 1 

    MS-50368 Learn Windows 7 Step by Step, Level 2 

    MS-50560 Windows 7 Essentials: Usability, Security and Manageability 

Microsoft Windows 8 

    MS-20695 Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications 

    MS-20696 Administering System Center Configuration Manager and Intune 

    MS-20687 Configuring Windows 8 

    MS-20688 Supporting Windows 8 

    MS-20689 Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8 

    MS-40030 First Look Clinic: Windows 8 for IT Professionals + MS-40031 Hands On Lab: Windows 8 for IT Professionals 

Microsoft Windows 10 

    MS-20398 Planning for and Managing Devices in the Enterprise: Enterprise Mobility Suite (EMS) and On-Premises Tools 

    MS-20697-1 Implementing and Managing Windows 10 

    MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 

    MS-20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 

MTA: szkolenia podstawowe Microsoft 

    MS-40032 Networking and Security Fundamentals: Training 2-Pack for MTA Exams 98-366 and 98-367 

    MS-40033 Windows Operating System and Windows Server Fundamentals: Training 2-Pack for MTA Exams 98-349 and 98-365 

    MS-40034 Software Development Fundamentals with HTML5: Training 2-Pack for MTA Exams 98-361 and 98-375 

    MS-40035 Software Development Fundamentals with .NET: Training 2-Pack for MTA Exams 98-361 and 98-372 

    MS-40349 Windows Operating System Fundamentals: Training for MTA Exam 98-349 

    MS-40361 Software Development Fundamentals: Training for MTA Exam 98-361 

    MS-40362 Windows Development Fundamentals: Training for MTA Exam 98-362 

    MS-40363 Web Development Fundamentals: Training for MTA Exam 98-363 

    MS-40364 Database Administration Fundamentals: Training for MTA Exam 98-364 

    MS-40365 Windows Server Administration Fundamentals: Training for MTA Exam 98-365 

    MS-40366 Networking Fundamentals: Training for MTA Exam 98-366 

    MS-40367 Security Fundamentals: Training for MTA Exam 98-367 

    MS-40372 .NET Fundamentals: Training for MTA Exam 98-372 

    MS-40373 Mobile Development Fundamentals: Training for MTA Exam 98-373 

    MS-40375 HTML5 Application Development Fundamentals: Training for MTA Exam 98-375 

Microsoft Windows Server 2012 R2 

    MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 

    MS-10969 Active Directory Services with Windows Server 

    MS-10970 Networking with Windows Server 

    MS-10971 Storage and High Availability with Windows Server 

    MS-10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server 

    MS-10974 Deploying and Migrating Windows Servers 

    MS-10981 Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager 

    MS-20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 

    MS-20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 

    MS-20411 Administering Windows Server 2012 

    MS-20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 



 17 

    MS-20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure 

    MS-20414 Implementing and Advanced Server Infrastructure 

    MS-20415 Implementing a Desktop Infrastructure 

    MS-20416 Implementing Desktop Application Environments 

    MS-20417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 

    MS-20694 Virtualizing Enterprise Desktops and Apps 

    MS-40005 First Look Clinic: What Is New in Windows Server 2012 R2? 

    MS-40006 Hands-On Lab: Windows Server 2012 R2 

    MS-50255 Managing Windows Environments with Group Policy 

    MS-55021 Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 

Microsoft Windows Server 2008/Windows Server 2008R2 

    MS-10215 Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization 

    MS-10324 Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization 

 

    MS-6416 Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 

    MS-6418 Deploying Windows Server 2008 

    MS-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers 

    MS-6420 Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure 

    MS-6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure 

    MS-6424 Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory 

    MS-6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services 

    MS-6426 Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory 

    MS-6433 Planning and Implementing Windows Server 2008 

    MS-6435 Designing Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure 

    MS-6436 Designing Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services 

    MS-6439 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure 

    MS-50404 Overview of Active Directory Rights Management Services with Windows Server 2008 R2 

    MS-50412 Implementing Active Directory Federation Services 2.0 

Microsoft Bezpieczeństwo 

    MS-2810 Fundamentals of Network Security 

    MS-2821 Designing and Managing a Windows Public Key Infrastructure 

    MS-2823 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network 

    MS-2830 Designing Security for Microsoft Networks 

Oracle Database 

    Oracle Database 11g: Administration Workshop I 

    Oracle Database 11g: Administration Workshop II 

    Oracle Database 11g: Security 

    Oracle Database 12c: Administration Workshop 

    Oracle Database 12c: ASM Administration 

    Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop 

    Oracle Database 12c: Clusterware Administration 

    Oracle Database 12c: Data Guard Administration 

    Oracle Database 12c: High Availability New Features 

    Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 

    Oracle Database 12c: New Features for Administrators 

    Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 

    Oracle Database 12c: RAC Administration 

    Oracle Database 12c: Security 

    Oracle Database 11g: Performance Tuning 

System klasy UTM  - Netasq 

- STORMSHIELD Network Security Administrator 

- STORMSHIELD Network Security Expert 

Microsoft SQL Server 2008 

    MS-2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 

    MS-6158 Updating Your Microsoft SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008 

    MS-6234 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 

    MS-6235 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services 

    MS-6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 

    MS-6317 Upgrading Your SQL Server 2000 Database Administration (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills 

Microsoft SQL Server 2008 R2 

    MS-6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 

    MS-6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database  

Microsoft SQL Server 2012 

    MS-10774 Querying Microsoft SQL Server 2012 

    MS-10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 

    MS-10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases 

    MS-10777 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 

    MS-10778 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 

Cisco 

    Configuring BGP on Cisco Routers 

    Implementing Cisco Edge Network Security Solutions 

    Implementing Cisco IP Routing 

    Implementing Cisco IP Switched Networks 

    Implementing Cisco Secure Access Solutions 

    Implementing Cisco IOS Network Security 

    Implementing Core Cisco ASA Security 
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    Implementing Cisco MPLS 

    Implementing and Configuring Cisco Identity Services 

    Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS) 

    Implementing Advanced Cisco Multicast 

    Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 

    Implementing Advanced Cisco ASA Security 

    Deploying Cisco Service Provider Network Routing 

    Deploying Cisco ASA Firewall Features  

    Implementing Cisco Wireless Networking Fundamentals 

    Interconnecting Cisco Networking Devices 

    Interconnecting Cisco Networking Devices:Accelerated 

Red Hat 

    Red Hat System Administration I 

    Red Hat System Administration II 

    Red Hat Command Line Skills 

    Red Hat Enterprise Virtualization 

    Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management 

    Red Hat High Availability Clustering 

    Red Hat System Administration III 

    RHCE Certification Lab 

    Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) 

    Red Hat Certified Engineer (RHCE) 

    Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration Expertise 

    Red Hat Certificate of Expertise in High Availability Clustering 

    Red Hat Enterprise Performance Tuning Expertise 

    Red Hat Enterprise Performance Tuning 

    RHCSA Rapid Track Course  

    Red Hat Linux Troubleshooting 

    Red Hat System Administration II with RHCSA 

    Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management Expertise 

    Red Hat Storage Server Administration 

    Red Hat OpenStack Administration 

    OpenShift Enterprise Administration 

    Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management 

JBoss 

   Systems Management with JBoss ON 

   JBoss Hibernate Technology 

   JBoss Application Administration I 

   Monitoring with JBoss ON 

   Red Hat Certified JBoss Administration (RHCJA) Exam 

   JBoss Enterprise Application Development 

   Advanced JBoss Enterprise Development 

   JBoss Application Administration II 

 

 
 Sposób oceny:  

- posiadanie minimum 15 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 100 pkt.  
- posiadanie 13-14 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 75 pkt.  
- posiadanie 11-12 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 50 pkt.  
- posiadanie 9-10 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 25 pkt.  
- posiadanie 7-8 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 15 pkt.  

- posiadanie 5-6 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 5 pkt 
- posiadanie 1-4 certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu - 1 pkt 
- brak certyfikatów przez wszystkie wyznaczone osoby z w/w zakresu – 0 pkt 

 

Wykaz kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia musi być przygotowany 

wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 10 do niniejszej SIWZ.  

 
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie: 
 

PC = PKTC + PKTK1+ PKTD + PKTK2 

 
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej 
PKTC - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena” 
PKTK1- punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Ocena kwalifikacji zawodowych – w zakresie 
drugiego kryterium” 
PKTD - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Ocena doświadczenia osób” 
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PKTK2 -    punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Ocena kwalifikacji zawodowych – w zakresie 
czwartego kryterium” 
 

ROZDZIAŁ XVIII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY  

 
 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który 
przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w 
formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 2 oraz 94 ust. 1 pkt 2 
uPzp określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy powierzenia danych stanowiących Zał nr 
11 do SIWZ (Zał. Nr 3 do umowy).  

 5. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 
Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 uPzp. 
 

ROZDZIAŁ XIX DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

 
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 
1)  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 
a. nastąpi obniżenie ceny; 
b. nastąpi zmiana w wykazie samochodów, polegająca na zmianie pojazdów objętych usługą lub 
zmniejszenie ilości pojazdów objętych usługą.  
c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto 
związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących 
regulacji; 
d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w 
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze 
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za 
pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 
Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie 
wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 
5 uPzp; 
e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza 
możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad 
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podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy 
złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku 
wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 
5 uPzp; 
f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy - Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; jeżeli 
Wykonawca dokonuje zmiany personalnej wśród osób, które wykazał w Wykazie osób (...) załączonym 
do oferty zastrzega się, iż nowa osoba musi posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozdziale IV 
SIWZ dla osoby zastępowanej; 
g. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 
umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 
2)  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie 
trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w 
sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o 
parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może 
przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub 
zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  
3)  Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

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

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 
niniejszej umowy skutkujących: 
a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by 
oferty innej treści; 
c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 
d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 
e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
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5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić 
zasadność zmiany umowy.  
 

ROZDZIAŁ XX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 

 

 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

 2. Zgodnie z art. 180 uPzp: 

 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wobec 

czynności: 

1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę;  

2. określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4. odrzucenia oferty odwołującego;  

5. opisu przedmiotu zamówienia;  

6. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 4) 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. 

 5) Zgodnie z art. 182 uPzp Odwołanie wnosi się: 

a) 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 albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

b) wobec czynności innych niż określone w lit. a) 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; 

c) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej; 

d) wobec innych czynności niż określone powyżej w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI INNE 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 
831,996,1020).  
 

ROZDZIAŁ XXII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy; 
2. Załącznik Nr 2 – formularz cenowy; 
3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu. 
4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia; 
5. Załącznik Nr 5 – wzór umowy; 
6. Załącznik Nr 6 – wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 
7. Załącznik Nr 7 – wykaz kwalifikacji zawodowych. 
8. Załącznik Nr 8 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 
9. Załącznik Nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 1 do umowy) 
10. Załącznik Nr 10 - Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert 
11. Załącznik Nr 11 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Zał. Nr 3 do umowy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Złącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/35/2017 

 
................................................................. 
 ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) 
                                                                            ................................... , dnia ..............2017 r. 

              (miejscowość ) 
 

Formularz ofertowy  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBŁSŁUGI 
INFORMATYCZNEJ  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku opublikowanego zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r. pod nr 533776-N-
2017 na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy 
ogłoszeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą 
ofertę.  
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………………..…..……..……..…. PLN) 
 
Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: …………………………………..………..…..………..……. PLN) 
 
Oferujemy 30 dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą 
starannością i wystawienia faktury VAT. 
 
                           
Oświadczamy, że: 

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych 

warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Jesteśmy
*
/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) 

NIP……………………………. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od 

Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach 

określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.: 

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

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

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym : 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  
zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... 
tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności........................................... 
 
 
 
                                                                ………………………………………………………..              
                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy) 
 

 
                                                                                                

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

 
 
∗ Niewłaściwe skreślić 



Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/35/2017 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

Formularz cenowy 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, sygnatura: DZP/35/2017. 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Okres 
Cena jednostkowa 

netto 
(ryczałt miesięczny) 

Cena jednostkowa 
brutto 

(ryczałt miesięczny) 
Wartość netto* VAT (%) Wartość brutto** 

1 
Świadczenie usługi kompleksowej obsługi 
informatycznej  

36 m-ce      

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Okres. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
 
Łączna wartość brutto: …............................................................................................................................. 
 
Słownie: …...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
…................................................  
               (miejscowość i data)  

                                                                                                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                                                                                           ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku,  
ul. Wieniecka 49 
87-800 Włocławek  

 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA KOMPLEKSOWEJ 
OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ  Znak postępowania  DZP/35/2017,  

 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku,  
ul. Wieniecka 49 
87-800 Włocławek  

 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

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

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

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA KOMPLEKSOWEJ 
OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Znak postępowania  DZP/35/2017  oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 29 

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

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

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

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

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ nr DZP/35/2017 

                                                     
 

UMOWA  NR  DZP /  35/ 2017 „WZÓR” 
 

zawarta w dniu …….2017r  we Włocławku , pomiędzy : 
 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 
NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  

 
Marka Bruzdowicza  –  Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

 
 
II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              
NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez: 
 
 
 
                                                                         ..................................................... 
                                                                              (imię i nazwisko, stanowisko) 
 
 
Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP/35/2017 na Usługę kompleksowej obsługi 
informatycznej  
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemu informatycznego Zamawiającego, zwanego dalej w umowie 
systemem informatycznym, w zakresie: 
- administrowania oprogramowaniem aplikacyjnym i systemowym 
- administrowania serwerami sieciowymi, 
- administrowania i obsługi serwisowej sprzętu komputerowego, 
- obsługi eksploatacyjnej sieci komputerowej, 
2.Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w załączniku  nr 1 do umowy (Zał. nr 9 do SIWZ) 
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy (zał. 
nr 2 do SIWZ). 
4.Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do umowy (zał. nr 11 do SIWZ). 
5.W ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kompletu 
dokumentów na które Wykonawca powołał się w ramach załączników nr 7 i 10 do siwz (w szczególności   
dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i odbyte szkolenia).   

 
§ 2 

Zasady świadczenia przedmiotu umowy  

 
1. Prace będą prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Zamawiającego i z priorytetem 
dobra pacjentów Zamawiającego. 
2. Umowa będzie realizowana w obiektach Zamawiającego i karetkach (dotyczy zainstalowanego w nich sprzętu 
i oprogramowania informatycznego): 
a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49 
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b) Stacja Pogotowia Ratunkowego 87 - 800 Włocławek, ul. Lunewil 15 
c) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny 
- miejsce stacjonowania: ul. Kaliska 104a, 87 - 800 Włocławek 
d) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny 
- miejsce stacjonowania: ul. Papieżka 89, 87 - 800 Włocławek 
e) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
- miejsce stacjonowania: ul. Hanki Sawickiej 5, 87 - 880 Brześć Kujawski 
f) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
- miejsce stacjonowania: Al. Zwycięstwa 19, 87 - 860 Chodecz 
g) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
- miejsce stacjonowania: ul. Piwna 3, 87 - 820 Kowal 
h) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
- miejsce stacjonowania: ul. Narutowicza 16, 87 - 865 Izbica Kujawska 
3. W przypadku konieczności dojazdu przez Wykonawcę do jednej z lokalizacji Szpitala, Wykonawca dojeżdża na 
miejsce na swój koszt i ryzyko. 
4. Obsługa systemu informatycznego zapewni utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym 
zapewniającym ich maksymalną sprawność, ciągłość pracy, bezpieczną eksploatację przy zachowaniu wymagań 
producentów oraz ogólnie obowiązujących przepisów oraz norm. 
5. Usługi będą świadczone  

- w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 przez co najmniej 2 pracowników Wykonawcy będących fizycznie 

na terenie Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego we Włocławku 

- w dni robocze w godzinach 15.00 – 7:00, oraz w sobotę, niedziele i święta, 24 godziny na dobę w zależności od 

aktualnych potrzeb poprzez fizyczną obecność oraz nadzór i serwis zdalny, 

6. Zamawiający zgłasza usterki, awarie lub inne potrzeby do realizacji Wykonawcy: 
a) W dni robocze w godzinach 7:00 – 15.00 
- pod numerami telefonów …………………………. 
- elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń pod adresem …………………………..  
b) W dni robocze w godzinach 15.00 – 7:00, oraz w sobotę, niedziele i święta 24 godziny na dobę 
- pod numerami telefonów …………………………. 
- elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń pod adresem …………………………..  
7.  Realizacja zgłoszeń: 
 

a) awaria krytyczna (awaria paraliżująca prace systemu informatycznego lub jego istotnych fragmentów 
(tj. SOR, Izby przyjęć, systemy laboratoryjne, systemy teletransmisji, awaria sieci jednostki 
organizacyjnej, awaria centralnej rejestracji, brak możliwości wydruku dokumentów dla jednostki 
organizacyjnej uniemożliwiając rejestrację pacjentów i wypis pacjentów, awaria systemów 
integrujących HIS, RIS/PACS, LIS): 

• maksymalny czas przystąpienia do naprawy przez Wykonawcę po zgłoszeniu serwisowym wynosi 2 
godziny. 

• maksymalny czas naprawy, lub wdrożenia  przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego pozwalającego 
wykonywanie wszystkich czynności w systemie informatycznym przez Zamawiającego od zgłoszenia 
serwisowego wynosi 8 godzin (godziny liczone od momentu zgłoszenia serwisowego). 
 

b) awaria zwykła (awaria elementu infrastruktury informatycznej, która nie zakłóca ciągłości pracy w 
systemach informatycznych lecz powoduje utrudnienia w korzystaniu z infrastruktury informatycznej 
tj. awaria oprogramowania na komputerze - użytkownicy mają do dyspozycji inny komputer, 
uszkodzenie jednego z kilku  komputerów znajdujących się w gabinecie lekarskim, awaria drukarki – 
użytkownicy mogą skorzystać z innej dostępnej dla nich, pomoc przy konfiguracji systemu, pomoc przy 
usunięciu błędnie wprowadzonych przez użytkownika danych: 

• maksymalny czas przystąpienia do naprawy przez Wykonawcę po zgłoszeniu serwisowym wynosi 8 
godzin, 

• maksymalny czas naprawy przez Wykonawcę od zgłoszenia serwisowego wynosi 16 godzin (godziny od 
zgłoszenia liczone w kolejnych dniach roboczych w godzinach od 7.00 do 15.00). 
 

c) zgłoszenia terminowe zgłoszenia realizowane w terminach i w porozumieniu z Zamawiającym tj. zmiana 
lokalizacji sprzętu komputerowego, szkolenia z obsługi informatycznej, modyfikacja i konfiguracja 
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systemu informatycznego, przygotowywanie danych na potrzeby użytkowników, aktualizacje 
systemów informatycznych, zmiana formatek wydruków, rekonfiguracja oprogramowania. 

• czas realizacji zgłoszenia terminowego przez Wykonawcę niezwłocznie, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

 
8.  Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru i ewidencji zgłoszeń oraz wykonanych napraw. Każde 
zgłoszenie musi być ewidencjonowane pod jednoznacznie identyfikowalnym numerem z datą i godziną. Rejestr 
musi być udostępniony Zamawiającemu do wglądu. 
9. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego konieczności naprawy lub rozbudowy 
elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego dotyczących w 
szczególności sprzętu komputerowego i oprogramowania Wykonawca będzie przedkładał do akceptacji 
Zamawiającemu pisemną propozycje rozwiązania problemu wraz z szczegółową wyceną.  
10. Koszty zakupu i dostawy infrastruktury informatycznej obciążać będą Zamawiającego zaś koszty instalacji i 
montażu Wykonawcę.  
11. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na zdalny dostęp Wykonawcy  do 
systemów informatycznych typu: tunel VPN lub zdalny pulpit. 
12. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest Administrator 
Systemów Informatycznych ………………………………………………………….. 
13. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest 
……………………………………………………………………………………….……………. 

 
§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 
 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na własne ryzyko zarejestrowanej działalności gospodarczej w 
zakresie zgodnym z przedmiotem umowy oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na własny 
koszt od wszelkich skutków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną 
minimum 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych ). 

 2. Kopie polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca złożył zgodnie z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  

 3. W przypadku wygaśnięcia ważności polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia i przedstawienia jej 
Zamawiającemu. 

 4. Pracownicy Wykonawcy muszą legitymować się wysoką wiedzą merytoryczną w zakresie powierzonych im 
obowiązków. 

 5. Wykonawca zapewni ciągłość pracy systemu informatycznego. 
 6. Wszelkie zmiany organizacyjne Zamawiającego (np.  utworzenie, przeniesienie oddziału), w trakcie trwania 

umowy, skutkujące zmianą struktury  nakładają na Wykonawcę obowiązek włączenia tych zmian w zakres 

przedmiotu umowy bez zmiany ceny.  
 7. W terminie 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz 

pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywać zamówienie będące przedmiotem umowy, rozszerzony 
o nr dowodu osobistego, pełnioną funkcję w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz telefon 
kontaktowy. 

 8. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego    
podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego 
wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości 
w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub 
przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.  

 9. Wykonawca jest  zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
z zakresu administrowania serwerami, systemami HIS, systemami LIS, systemami ERP, siecią wewnętrzną. 

 10. W celu potwierdzenia i kontroli wykonania obowiązku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest zobligowany do niezwłocznego przedstawienia na każde wezwanie i w zakresie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) odpisów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami (o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu) umów o pracę, które w celu ochrony danych osobowych powinny zostać 
zanonimizowane poprzez pozostawienie inicjałów pracownika oraz utajnienie danych teleadresowych; 
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b) dokumentów potwierdzających odprowadzenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy w stosunku do pracowników, 
którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy w zakresie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, 
w proporcji odpowiadającej podstawie do ich obliczenia tj. umowy o pracę. 

 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w 
ust. 9 lub 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł 
brutto za każdy tego typu przypadek.  

 12. O wszelkich przypadkach konieczności wyłączania urządzeń należących do Zamawiającego w celu 
dokonania planowych przeglądów, aktualizacji lub napraw, Wykonawca powiadomi z co najmniej 24 
godzinnym wyprzedzeniem użytkowników urządzeń a w przypadku konieczności wyłączenia sytemu 
informatycznego  lub jego istotnej części także Administratora Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego .  

 13. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia identyfikatorów w trakcie wykonywania czynności 
wynikających z umowy. 

 14. W terminie 7 dni przed zakończeniem umowy Wykonawca zobowiązany jest  
- przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej wszelkie posiadane dane dotyczące sprzętu 
komputerowego i systemu informatycznego oraz oprogramowania systemowego Zamawiającego oraz 
klucze do pomieszczeń, klucze do szaf dystrybucyjnych, hasła administracyjne do wszystkich systemów 
informatycznych. 

 15. Wykonawca jest odpowiedzialny oraz zobowiązany do natychmiastowego zaspokojenia wszelkich roszczeń 
które powstaną w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę lub 
podmiotów działających w jego imieniu lub na jego rzecz – bez względu na podmiot wysuwający roszczenia 
lub moment ich powstania i wezwania do ich zaspokojenia.  

 16. Wykonawca jest zobligowany do dochowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przed 
ujawnieniem podmiotom trzecim danych, informacji lub dokumentów przekazanych, udostępnionych 
przez Szpital lub do których w inny sposób uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy. 
Niniejszy obowiązek ma charakter bezterminowy i obowiązuje również w przypadku rozwiązania niniejszej 
umowy.  

 
§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

 
1. Zamawiający we własnym zakresie prowadzi eksploatację wydzielonej dla potrzeb systemu 

informatycznego sieci elektrycznej.  
2. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy na czas realizacji umowy pomieszczenia umożliwiające 

ustawienie 4 stanowisk komputerowych i pomieszczenie magazynowe pozwalające na przechowywanie 
sprzętu komputerowego. 

3. W celu wykonywania niniejszej umowy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do  pomieszczeń 
technicznych takich jak serwerownia, punkty dystrybucyjne i inne, na zasadach przewidzianych w 
procedurach Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu dwóch dni od daty zawarcia umowy: 
1). Przekazać Wykonawcy w formie pisemnej wszelkie posiadane dane dotyczące posiadanego sprzętu 
komputerowego i systemu informatycznego oraz oprogramowania systemowego;  
2). Udostępnić Wykonawcy w czasie realizacji niniejszej umowy serwery i stacje robocze. 

 
 

§ 5 
Termin realizacji umowy 

 
Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia   ……………… do dnia……………… 

 
§ 6 

Warunki płatności 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na kwotę ……… zł netto miesięcznie (słownie: …….PLN)  plus 
obowiązująca stawka podatku VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i pozostanie niezmienne przez czas trwania 
umowy.  

3. Podstawą przyjęcia i zapłaty przez Zamawiającego należności wynikającej z faktury będzie sporządzony 
przez Wykonawcę, miesięczny protokół odbioru wykonanych prac wraz z wykazem wykonanych w danym 
miesiącu zgłoszeń użytkowników, zgłoszeń błędów „zwykłych” i „krytycznych”, zgłoszeń przekazywanych 
producentowi oprogramowania i innych prac związanych z pracą sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, przekazany przez Wykonawcę dla Zamawiającego w formie elektronicznej. 

4. Stwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości oraz zgodności ze stanem faktycznym w zakresie treści 
miesięcznego protokołu odbioru wykonanych prac wraz z wykazem wykonanych w danym miesiącu 
zgłoszeń użytkowników stanowi warunek do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z protokołem 
odbioru. 

6. Za datę zapłaty uważa się datę uznania konta Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 

§ 7 
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 

 
1. Strony zobowiązują się do bezterminowego utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim 

informacji o drugiej stronie (w tym informacji o jego klientach), nie ujawnionych przez tę stronę, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile informacje 
takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron na ich 
ujawnienie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu bezwzględną rękojmię zachowania tajemnicy 
zgodnie z ustawą z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych zgodnie z oświadczeniem złożonym 
w ofercie. 

3. Zakaz udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie obejmuje 
przypadków, w których Strony zobowiązane są do udostępnienia tych informacji na podstawie: 

- bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 

- decyzji, orzeczeń i zarządzeń odpowiednich władz, sądów, itp.; 

- udostępnienia tych informacji organom i podmiotom kontrolującym, audytorom, kancelariom prawnym 
oraz innym podmiotom w przypadku gdy udostępnienie danej informacji zmierza do ochrony interesów 
jednej ze Stron. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 
przepisów i norm obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do współpracy z 
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego w celu zabezpieczenia wszelkich 
przetwarzanych danych osobowych w systemie informatycznym w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

§ 8   

Wypowiedzenie umowy i odpowiedzialność stron 

 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia,  w przypadku: 

a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli zwłoka 
ta przekracza 3 dni, 
b) nienależytej lub nieprawidłowej realizacji umowy, w tym jej załączników oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w tym jej załączników oraz specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, w szczególności jeżeli Wykonawca nie przedłoży w terminie wszystkich dokumentów o których 
mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, przekraczającej 60 dni. 

4. W wypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie strony obciążają 
następujące obowiązki: 

a) w terminie do siedmiu dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji systemu informatycznego według stanu na dzień 
rozwiązania umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy system informatyczny w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy której umowa została rozwiązana, 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne informacje lub dokumenty 
związane z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. W przypadku każdorazowego nienależytego wykonania postanowień umowy, w tym jej załączników oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 500,00 zł brutto. 

2. W przypadku przerwy lub opóźnień w realizacji usługi określonej w  § 1, w szczególności w sytuacji 
niedotrzymania terminu wskazanego w § 2 ust. 7 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 6 za każdą godzinę przerwy 
lub opóźnienia. 

3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów o których mowa w § 1 ust. 5 
niniejszej umowy lub zwłoki w przedłożeniu tychże dokumentów Zamawiający będzie miał prawo do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % wartości umownej brutto. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, w wysokości 5% wartości umownej brutto. 

5. Kary umowne należą się Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody. Zamawiający zachowuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą podlegać kumulacji i mogą być naliczone także w 
przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

 
 

§ 10 
Zmiany umowy 

 
1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku,  gdy: 
a) nastąpi obniżenie ceny; 
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki 
podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 

c) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza 
możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości 
wynagrodzenia minimalnego za pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że 
ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

d) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość 
wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Zmiana cen netto związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, 
że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

e) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 
f) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 
g) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku wskazanym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy 

zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano 
lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż 
opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który 
została podpisana umowa.  W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową 
Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  

 
3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 

a) łączny ewentualna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

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

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 
d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej 

umowy skutkujących: 

• zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 

• wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej 
treści; 

• naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 

• znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 

• zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, 
oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 
unieważnieniu. 
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§ 11 
Postanowienia końcowe 

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

2. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 

1.) Kodeksu Cywilnego  
2.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
3.) Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych  
4.) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
5.) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych 

4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6.  Integralną część umowy stanowi : 
 

a) Szczegółowy zakres zamówienia – Zał.  nr 1 do umowy (Zał. nr 9 do SIWZ) 
b) Oferta Wykonawcy Zał. nr 2 do umowy (zał. nr 2 do SIWZ). 
c) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Zał. nr 3 do umowy( Zał. nr 11 do SIWZ). 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 

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

(pieczęć nagłówkowa) 

 

 

..................................................  
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

................................................ 
( pieczęć nagłówkowa 

 

 

..................................................  
(pieczęć kierownika jednostki) 
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                                                                                                Załącznik Nr 6 do SIWZ nr DZP/35/2017 
............................................................ 

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 

 

 

Wykaz wykonanych głównych usług 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Usługa kompleksowej obsługi informatycznej” dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania , 
co najmniej  3 usługi w zakresie sprawowaniu serwisu informatycznego o łącznej wartości 
minimum 400 000,00 zł brutto, w tym co najmniej 2 w zakresie administrowania systemami 
medycznymi HIS z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów wraz z załączeniem 
dowodów czy zostały lub są wykonywane/wykonane należycie.  
 

l.p. Nazwa i adres Zamawiającego Przedmiot  
(opis zakresu usługi) 

Termin 
wykonania 

usługi 
(dd/mm/rrrr – 
dd/mm/rrrr) 

Wartość  usługi 
(w PLN brutto) 

      
1. 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

   

3. 

    

 

 

 

itd 

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

                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

 
 

 
W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
 
............................ , dnia .................. 2017 r. 
 
 

       
 
 



Załącznik Nr 7do SIWZ nr DZP/35/2017 
........................................................... 

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
WARUNKI I WYKAZ OSÓB 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zgodnie z wymogami 

określonymi – warunki wymagane określone w rozdziale IV ust. 1.2. pkt. 2 lit. a)  

 
 

 
............................................                                                                    ........................ , dnia .................. 2017 r. 
 

   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

Informacje nt. 

kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia 

  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

Czy posiada wykształcenie o 

kierunku informatycznym 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE 

Czy posiada minimum 36-miesięczne 

doświadczenie w obsłudze systemów  HIS lub 

LIS lub ERP posiadanych przez Zamawiającego 

 

 

TAK/NIE 

Czy posiada ważne uprawnienia w 

zakresie instalowania, wdrażania, 

serwisowania i szkolenia z 

oprogramowania  HIS lub LIS lub ERP 

posiadanego przez Zamawiającego 

TAK/NIE 

 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

 

 

 

(rodzaj usług 

przewidzianych                            

do wykonywania) 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania tymi 

osobami 

 

(pracownik 

Wykonawcy - umowa 

o pracę 

czy udostępnienie 

zasobu przez inny 

podmiot) 

3 wskazane osoby  wyznaczone do realizacji zamówienia 

1  
    

 

2  
     

3  
     

Pozostałe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 

4  
     

…  
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Załącznik Nr 10 do SIWZ nr DZP/35/2017 

 

 

 

............................................                                                                    ........................ , dnia .................. 2017 r. 
 

   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych,  uprawnień, doświadczenia   osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert 

Lp. 

 

Imię i nazwisko Informacja o podstawie 

dysponowania tymi 

osobami 

 

(pracownik Wykonawcy - 

umowa o pracę 

czy udostępnienie zasobu 

przez inny podmiot) 

  

Dotyczy kryterium oceny ofert określonego w ust. 2 

rozdziału XVII siwz. 

 

Należy podać moduły  HIS, LIS, ERP   posiadane 

przez Zamawiającego wykazane na certyfikatach, a 

także nazwę posiadanego certyfikatu, czego dotyczy, 

kiedy i przez kogo jest wydany, data ważności 

certyfikatu. 

Dotyczy kryterium oceny ofert określonego w 

ust. 4 rozdziału XVII siwz. 

 

Należy podać posiadane certyfikaty z zakresu 

wyszczególnionego w rozdziale XVII ust. 4, ., a 

także nazwę posiadanego certyfikatu, czego 

dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany. 

 

Dotyczy kryterium oceny ofert 

określonego w ust. 3 rozdziału 

XVII siwz. 

 

 

Należy podać w latach 

doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia tj. w obsłudze 

systemów medycznych HIS 

lub LIS lub ERP oraz 

serwisowaniu tego 

oprogramowania. 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

 

 

(rodzaj usług 

przewidzianych                            

do wykonywania)  

3 wskazane osoby  wyznaczone do realizacji zamówienia 

1.  
 

  
 

 

2.  
 

  
 

 

3.  
 

  
 

 

Pozostałe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 

4.  
 

  
 

 

…  
 

  
 

 



 
Załącznik Nr 8 do SIWZ DZP/35/2017 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Oświadczenie Wykonawcy  
                o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
                   o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z zm.) 
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.ze zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na                         

,, Usługa Kompleksowej Obsługi informatycznej nr postępowania  DZP/35/2017, oświadczam że 

reprezentowany przeze mnie Wykonawca:  

 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).* 

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz: 

1) Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne 
oferty.* 

Nazwa podmiotu  Siedziba podmiotu  

  

  

 

2) Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.* 
 
W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między 
nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia:** 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację 

składa każdy z Wykonawców. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. 
 
..................................................................    ......................................................... 

 (miejscowość i data)   (podpis osoby/osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 
** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z 
niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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UWAGA! 
Oświadczenia nie należy załączać do oferty. 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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                                                                                Załącznik nr 9 do SIWZ DZP/35/2017 (Zał. nr 1 do umowy) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dot. obsługi systemu informatycznego w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym  w okresie 36 miesięcy. 

 

Zakres usługi obejmuje: 

1. Administrowanie oprogramowaniem aplikacyjnym tj. InfoMedica, AMMS, Systemem 
Laboratoryjnym Asseco, SWD_PRM, Płatnik, Systemy transakcyjne banku, oprogramowaniem 
archiwalnym tj. InfoMedica, AMMS, KSPPS. 

2. Administrowanie serwerami sieciowymi. 
3. Administrowanie i obsługę serwisową sprzętu komputerowego. 
4. Obsługę eksploatacyjną sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej. 

 
ZGODNOŚĆ TREŚCI OFERTY Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KRYTERIÓW OCENY 
OFERT: 
1. Za niezgodną z treścią siwz, a co za tym podlegającą odrzuceniu będzie uznana oferta, która w ramach 

kryteriów oceny ofert w postaci: 
a) oceny kwalifikacji zawodowych  osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie instalowania, 
wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników końcowych oprogramowania HIS, LIS, ERP 
posiadanego przez Zamawiającego 

a) oceny doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych przez wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

w której nie wykazano spełnienia minimalnego progu punktowego wskazanego w ust. 2 i 3 rozdziału XVII 
siwz - Kryteria Oceny Ofert oraz Sposób Oceny i Badania Ofert. 

 
 
ZADANIA: 

1. Administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego tj. ERP, HIS, LIS, SWD_PRM,  oprogramowanie 

archiwalne. 

2. Administrowanie serwerami sieciowymi pracującymi na potrzeby systemów informatycznych szpitala. 

3. Instalacja i administracja sprzętem komputerowym. 

4. Administrowanie i obsługa serwisowa sieci. 

5. Nadzór  nad zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi informatyczne na potrzeby szpitala,  tj. 

RIS/PACS, systemy teletransmisji EKG, systemy informatyczne sprzętu medycznego tj. Tomograf, 

Rezonans, Angiograf,  Usg. 

6. Ogólne zasady świadczenia usług, uruchomienia i wdrożenia w trakcie trwania umowy. 

 

ZADANIE 1 

Administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego tj. ERP, HIS, LIS, SWD_PRM, oprogramowanie 

archiwalne: 

1. Aktualnie posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie  

a) Zakres posiadanych modułów, z których składa się Oprogramowanie Aplikacyjne ERP: 

- kadry i płace z wykazami, 
- finanse i księgowość, 
- koszty, 
- kasa, 
- gospodarka materiałowa, 
- środki trwałe, 
- rejestr sprzedaży, 
- wyposażenie, 
- zamówienia publiczne. 

b) Zakres posiadanych modułów, z których składa się Oprogramowanie Aplikacyjne HIS: 
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- Administrator 

- Apteczka Oddziałowa 

- Apteka 

- Bank Krwi 

- Blok Operacyjny 

- Dokumentacja Medyczna - Formularzowa 

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

- Elektroniczna Aparatura Medyczna 

- ERejestracja 

- Gabinet Lekarski 

- Gabinet Zabiegowy 

- Izba Przyjęć 

- Laboratorium 

- Mikrobiologia 

- Punkt Pobrań 

- Oddział otwarta 

- Pracownia Diagnostyczna 

- Pracownia Patomorfologii 

- Przychodnia – Rejestracja 

- Przychodnia – Statystyka 

- Pulpit użytkownika 

- Rehabilitacja 

- Rozliczenia z NFZ 

- Statystyka Ruch Chorych 

- Symulator JGP 

- Zakażenia 

- Zlecenia 

c) Zakres posiadanych modułów, z których składa się Oprogramowanie Aplikacyjne LIS: 

- laboratorium analityczne 
- laboratorium mikrobiologiczne 
- pracownię serologii 

d) Aktualnie trwa wdrożenie systemu SWD_PRM u Zamawiającego 

 

2. Nadzór eksploatacyjny nad Oprogramowaniem bieżącym i archiwalnym. 

3. Pomoc użytkownikom w wykonaniu prac związanych z przygotowaniem  raportów, sprawozdań na bazie 

informacji z bazy danych oprogramowania  wg potrzeb użytkownika. 

4. Konfiguracja i strojenie oprogramowania do potrzeb użytkownika 

5. Administrowanie kontami i uprawnieniami użytkowników. 

6. Pomoc użytkownikom w obsłudze modułów oprogramowania. 

7. Zbieranie informacji potrzebnych do instalacji i konfiguracja oprogramowania. 

8. Instalacja, konfiguracja i szkolenie użytkowników z posiadanych  modułów oprogramowania odbywać się 

będzie we wskazanych przez Zamawiającego jednostkach i terminach.  

9. W przypadku zakupu nowych modułów lub wymiany na inne oprogramowanie przed przystąpieniem do 

prac związanych z instalacją, konfiguracją i szkoleniem zwanych dalej „wdrożeniem” Wykonawca 

każdorazowo przedstawi pisemnie do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy harmonogram „wdrożenia”. 

10. Pomoc w zdefiniowaniu wszystkich obowiązujących w szpitalu sprawozdań i dokumentów możliwych do 

uzyskania z oprogramowania. 
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11. Modyfikacja konfiguracji oprogramowania na potrzeby Zamawiającego. W związku z reorganizacją i 

przebudową Szpitala planowana jest min. reorganizacja pracy w systemie informatycznym Poradni 

(centralizacja Rejestracji), Punktów Pobrań, Izb Przyjęć, Oddziałów, przebudowa systemu Finansowo –

Księgowego. 

12. Instalacja nowych wersji oraz aktualizacji oprogramowania 

13. Zgłaszanie do producenta oprogramowania i prowadzenie spraw związanych z propozycjami modyfikacji i 

usuwaniem usterek w oprogramowaniu aplikacyjnym. 

14. Wszelkie zmiany zakresu posiadanych przez Zamawiającego licencji w trakcie trwania umowy nakładają na 

Wykonawcę obowiązek włączenia tych zmian w zakres przedmiotu umowy bez zmiany ceny. 

ZADANIE 2 

Administrowanie serwerami sieciowymi pracującymi na potrzeby systemów informatycznych szpitala: 

1. Aktualnie posiadane przez Zamawiającego serwery wraz z oprogramowaniem systemowym to: 

TYP System Rodzaj Zasilacz Rok 

DELL R320 WIN 2012 ORACLE ADM 2014 

DELL R320 WIN 2012 APLIKACJA AMMS BCK 

UPS APC 
SMT2200RMI 2014 

DELL R310 CENT OS ESCULAP 
UPS APC 
SMT1000 

2013 

DELL R300 UBUNTU RTG RIS UPS EVER 2009 

DELL R410 UBUNTU RTG PACS UPS EVER 2009 

DEL R210 WIN 2008 ORACLE ADM BCK UPS APC 1500 2010 

HP ML350PC-EN8 WIN 2012 SERWER KTG UPS HPT1000  2014 

FUJITSU TX1310M1  LINUX  RTG APC ES700  2015 

ACTINA WIN 2008 LABOLATORIUM   

ACTINA WIN 2008 LABOLATORIUM 
UPS 1000 

  

DELL VOSTRO LINUX  
 LABORATORIUM 
WYNIKI WEB 

    

NTT WIN 7 PRO KS PPS UPS 700 2011  

Netasq LINUX UTM UPS APC 1500 2013 

3x Serwer Fujitsu / PY 
RX2540 M1 
 

WIN 2012 AMMS 
Zasilacz Emerson 
UPC 3000VA 

2015 

Fujitsu RX300S8 
 

LINUX BCK 
Emerson Liebert 
PSI 3000VA 

 

Fujitsu Eternus LT40 
 

    

Fujitsu Eternus DX602S LINUX BCK   

Macierz Fujitsu / DX100 
S3 
 

 AMMS 
Zasilacz Emerson 
UPC 3000VA 

2015 

 

2. Instalacja, konfiguracja, opieka nad systemami operacyjnymi, w tym również aktualizacja oprogramowania. 

3. Dostosowanie systemów do potrzeb Zamawiającego. 

4. Administracja bazą danych Oracle, w tym „strojenie” bazy pod potrzeby Oprogramowania Aplikacyjnego, 

ciągła 24 godzinna archiwizacja bazy danych w sposób gwarantujący ich pełną ochronę przed utratą, 

kradzieżą, dewastacją i dostępem osób nieupoważnionych. 

5. Administrowanie kontami i uprawnieniami użytkowników. 

6. Administracja systemem UTM , zabezpieczenie sieci wewnętrznej przed możliwymi zagrożeniami. 

7. Instalacja i administracja systemami antywirusowymi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracy 

systemu informatycznego.  
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8. Kontrola dostępu i weryfikacja zabezpieczeń systemu przed ingerencją osób trzecich. 

9. Zarządzanie i odpowiednie konfigurowanie środowiska wirtualnego. 

10. Monitorowanie terminów ważności licencji programów administrowanych przez Wykonawcę oraz 

powiadomienie Zamawiającego na dwa miesiące przed upływem takiego terminu. 

11. Wszelkie zmiany ilości posiadanych przez Zamawiającego serwerów w trakcie trwania umowy nakładają na 

Wykonawcę obowiązek włączenia ich w zakres przedmiotu umowy bez zmiany ceny. 

12. Modyfikacja konfiguracji serwerów sieciowych na potrzeby Zamawiającego w związku z reorganizacją i 

przebudową Szpitala. 

ZADANIE 3 

Instalacja i administracja sprzętem komputerowym: 

1. Instalacja i konfiguracja sprzętowa urządzeń tj. stacje robocze, drukarki, skanery, czytniki. 

2. Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania systemowego i użytkowego. 

3. Administrowanie kontami i uprawnieniami użytkowników. 

4. Kontrola konfiguracji oraz poprawnej pracy sprzętu. 

5. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawca raz w roku w miesiącu styczniu 

ma obowiązek przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji w formie elektronicznej. 

6. Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania i sporządzanie raportów na pisemny wniosek 

Zamawiającego.  

7. Obsługa eksploatacyjna, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego tj. komputery, serwery bez 

naruszania warunków gwarancji nowego sprzętu. Koszty związane z częściami zamiennymi i materiałami 

eksploatacyjnymi ponosi Zamawiający. 

8. Zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi, pomiędzy Zamawiającym a 

producentem sprzętu komputerowego. 

9. Wydawanie orzeczeń technicznych. 

10. Pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zamawiającego, w 

szczególności: 

 - systemowego i aplikacyjnego, 

- biurowego,  

- prawnego,  

- Płatnik ZUS,  

- oprogramowania do rozliczania usług medycznych z płatnikami, portali  tj. System Zarządzania 

Obiegiem Informacji NFZ, EWUŚ 

- homebanking. 

11. Doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy i modernizacji sprzętu 

komputerowego. 

12. Zwiększenie ilości posiadanych przez Zamawiającego stanowisk komputerowych w trakcie trwania umowy 

do 20% rocznie nakładają na Wykonawcę obowiązek włączenia ich w zakres przedmiotu umowy bez 

zmiany ceny. Liczba stanowisk komputerowych na dzień 01.03.2017 wynosi 450, urządzeń drukujących 

280 

13. Uruchomienie i wdrożenie oprogramowania typu OCS NG + GLPI opartego na systemie Linux 

pozwalającego na bieżące monitorowanie stanu zasobów sprzętu informatycznego w terminie do 12 

miesięcy od podpisania umowy. 

14. W związku z reorganizacją i przebudową Szpitala planowane jest min. przenoszenie jednostek 

organizacyjnych (część biała i szara) do nowych lub wyremontowanych lokalizacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest do  

 - zabezpieczenia sprzętu informatycznego 

- demontażu sprzętu informatycznego w obecnej lokalizacji przenoszonej jednostki organizacyjnej Szpitala  
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- przeniesienia  i uruchomienia pełnej funkcjonalności infrastruktury informatycznej tj. komputery, 

urządzenia drukujące, urządzenia aktywne sieci w docelowej lokalizacji. 

 

ZADANIE 4 

Administrowanie i obsługa serwisowa sieci przewodowej i bezprzewodowej.:  

1. Bieżąca kontrola funkcjonowania sieci. 

2. Nadzór - monitoring nad obciążeniem poszczególnych odcinków sieci. 

3. Wykrywanie i eliminowanie przyczyn nieprawidłowości działania sieci (nie obejmuje instalacji nowego 

okablowania w celu usunięcia przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sieci strukturalnej). W 

przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia w/w sieci wymagającego przeprowadzenia 

instalacji nowego okablowania, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym 

fakcie Zamawiającego – wymagana jest forma pisemna. 

4. Zarabianie i naprawa połączeń komputerowych miedzianych w szafach dystrybucyjnych w panelach 

krosownicznych. 

5. Zarabianie i naprawa gniazd komputerowych miedzianych. 

6. Instalowanie i konfigurowanie elementów aktywnych sieci. 

7. Prowadzenie spraw związanych z naprawami urządzeń aktywnych. 

8. Doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy sieci i w kontaktach z 

operatorami zewnętrznych sieci internetowych.  

9. Uporządkowania fizyczne punktów dystrybucyjnych (okablowanie) i   stworzenie dokumentacji połączeń 
szaf dystrybucyjnych w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy. 

10. Stworzenie dokumentacji PL – punktów logicznych w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy. 
11. W związku z reorganizacją i przebudową Szpitala planowane jest min. przenoszenie jednostek 

organizacyjnych (część biała i szara) do nowych lub wyremontowanych lokalizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do  
- zabezpieczenia sprzętu informatycznego tj. (urządzenia aktywne, sprzętu znajdującego się w szafach 
dystrybucyjnych) 
- współdziałania z firmami wykonującymi prace budowlano-remontowe, aby zapobiec uszkodzeniom 
sprzętu informatycznego i węzłów sieci informatycznej Szpitala. 
- po oddaniu budynku do użytkowania, podłączenia i konfiguracji sprzętu informatycznego ( szaf 
dystrybucyjnych - switche, połączenia światłowodowe, połączenia miedziane) 

 

ZADANIE 5 

1. Czynny udział we wdrożeniach systemów informatycznych podmiotów zewnętrznych 

2. Nadzór nad firmami zewnętrznymi realizującymi wdrożenia systemów informatycznych.  

3. Jeśli sprzęt lub oprogramowanie integruje się z siecią i oprogramowaniem szpitalnym Wykonawca w 

pełnym zakresie nadzoruje tą integrację 

4. Obsługa informatyczna w zakresie uzgodnionym z firmami zewnętrznymi tj.  

- zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami 

- instalacja i aktualizacja oprogramowania w urządzeniach tj.  stacje robocze, serwery 

- sprawdzanie systemu pod kontem bezpieczeństwa, określenie warunków dostępu do urządzeń i 

oprogramowania z sieci WAN dla podmiotów zewnętrznych 

- określenie warunków podłączenia urządzeń i sprzętu do sieci szpitalnej 

 

ZADANIE 6 

 

1. Dostarczanie na bieżąco wszystkich haseł i kodów do obsługiwanych urządzeń i oprogramowania 

2. Instalacja i administrowanie wszystkimi systemami serwerowymi zakupionymi w trakcie trwania 

umowy 
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3. Instalacja i obsługa oprogramowania specjalizowanego, w tym opartego o system Linux zakupionego w 

trakcie trwania umowy  

4. Obsługa i modernizacja systemu komunikacji wewnętrznej – uruchomienie portalu intranetowego  

opartego na systemie Linux zawierającego bazę danych dokumentacji wewnętrznej tj. zarządzenia, 

komunikaty oraz bieżące informacje dla pracowników w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy. 

Szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi portalu – bieżącego 

aktualizowania informacji na portalu. 

5. Obsługa strony internetowej Szpitala pod kontem bezpieczeństwa, aktualizacji systemu, kopii 

zapasowych. Dotyczy to również systemu „Przetargi” będącego elementem strony internetowej 

Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać stronę w bezpiecznej wersji interpretera PHP 

(minimum 5.6, docelowo 7.x) co wymagać będzie przebudowania kodu systemu Przetargi 

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać stronę korzystając z najnowszej stabilnej wersji CMS i 

najnowszych stabilnych używanych rozszerzeń i komponentów. 

6. Uruchomienie, wdrożenie serwera DHCP i zmiany adresacji  sieci Szpitala zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, uruchomienia usługi AD lub analogicznej opartej na systemie Linux pozwalającej na 
autoryzację użytkowników w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy. 

7. Uruchomienie, wdrożenie, administrowanie usługi serwera pocztowego opartego na systemie Linux 

pozwalającej na założenie kont pocztowych dla pracowników Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy 

od podpisania umowy. 

8. Uruchomienie systemu Helpdesk dla pracowników Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od 

podpisania umowy. 

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy umowy udostępnienia nieodpłatnie systemu klasy HelpDesk do 

zgłaszania, procedowania oraz rozliczania incydentów i problemów. 

- system powinien być dostępny dla wszystkich pracowników Szpitala za pomocą przeglądarki 

internetowej w Intranecie i Internecie korzystając z komputera, tabletu, smartfonu 

- komunikacja z systemem powinna odbywać się protokołem szyfrowanym HTTPS 

- system powinien umożliwić użytkownikom samodzielne zakładanie konta w systemie, samodzielne 

resetowanie hasła do konta 

- system powinien umożliwiać tworzenie nowych zgłoszeń na podstawie otrzymanego maila od 

użytkownika, śledzenie statusu zgłoszenia, prowadzenie elektronicznego dialogu między zgłaszającym 

a wykonawcą. 

- każdy użytkownik powinien mieć możliwość oglądania swoich zgłoszeń, osoba odpowiedzialna po 

stronie Szpitala powinna mieć możliwość oglądania wszystkich zgłoszeń 

- system powinien mieć możliwość tworzenia raportów, Zamawiający będzie oczekiwał co miesiąc 

raportu z realizowanych zgłoszeń będących podsumowaniem miesięcznym realizacji usług. 

9. Uruchomienie i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do dnia 31.12.2017, 

przeniesienie do systemu szpitalnego EDM w formie elektronicznej 200 formularzy wskazanych przez 

Szpital. 

10. Przygotowanie informatyczne Szpitala do 25.05.2018 zgodnie z Rozporządzeniem 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.  

 

OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG: 

1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz uregulowaniami 

wewnątrzzakładowymi: „Polityka bezpieczeństwa informacji” i „Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym”. 



 49 

2. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Administratorem Systemów informatycznych pełniącym 

nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego : 

Administrator Systemów Informatycznych 

- ma decydujący wpływ dotyczący realizacji prac informatycznych i priorytetu ich wykonywania przez 

Wykonawcę, 

- przeprowadza kontrole poprawności wykonywanych prac informatycznych przez Wykonawcę, sporządza 

protokoły pokontrolne, 

- kontroluje stan i terminy realizacji zadań obowiązujące w ramach niniejszej umowy, 

- przeprowadza audyty bezpieczeństwa zastosowanych przez Wykonawcę środków technicznych 

zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, a w szczególności kontroluje pod kątem zabezpieczenia danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

- przekazuje do realizacji przez Wykonawcę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą ABI 

ściśle określonych praw dostępu do informacji w danym systemie, przeprowadza audyt nadanych praw 

dostępu w systemach informatycznych, 

- kontroluje mechanizmy uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym 

dane osobowe oraz  poziomy dostępu do danych osobowych zastosowanych przez Wykonawcę, 

- kontroluje naprawy, konserwacje oraz likwidacje urządzeń komputerowych wykonywane przez 

Wykonawcę, 

- kontroluje  poprawność pracy i konfiguracji systemów  UTM, systemów antywirusowych, systemów 

serwerowych, urządzeń aktywnych oraz innych urządzeń konfigurowanych przez Wykonawcę, 

- kontroluje wykonywanie kopii awaryjnych systemów informatycznych oraz procedur awaryjnych 

Wykonawcy, sprawdza procedury Wykonawcy awaryjnego odtwarzania danych na środowisku testowym, 

- kontroluje przeglądy i konserwacje systemów informatycznych realizowanych przez Wykonawcę, 

- kontroluje przeprowadzane uaktualnienia systemów informatycznych realizowanych przez Wykonawcę, 

- kontroluje poprawność pracy systemów awaryjnego zasilania komputerów konfigurowanych przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi z należytą starannością zgodnie z obowiązującym  

porządkiem prawnym oraz zasadami określanymi przez Zamawiającego w ramach Polityki Jakości, 

bezpieczeństwa pożarowo-technicznego,  sanitarnego i  ochrony środowiska. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniach o zamówienia publiczne na dostawy, 

usługi, roboty związane z eksploatacją bądź rozbudową zasobów informatycznych szpitala.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w procesie rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

informatycznej Szpitala. Proces rozbudowy i modernizacji Szpitala zakłada wymianę i rozbudowę instalacji 

teletechnicznych, zmianę lokalizacji serwerowni i  punktów dystrybucyjnych, reorganizację jednostek 

organizacyjnych Szpitala tzn. zmianę miejsca ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do  

a) doradztwa technicznego w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej, 

b) reprezentowania Zamawiającego w zakresie związanym z infrastrukturą informatyczną i jej rozbudową, 

c) wydawania opinii technicznych dotyczących infrastruktury informatycznej i jej rozbudowy. 

d) wykonywania prac związanych z rozłączaniem, podłączaniem i konfiguracją urządzeń infrastruktury 

informatycznej we wskazanych lokalizacjach. 

e) nadzorowania prac związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury informatycznej 

6. Czynności wymagające od Wykonawcy unieruchomienia systemu  wykonywane będą w czasie i terminach  

uzgodnionych ze Zleceniodawcą. 
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Załącznik nr 11 do SWIZ DZP/35/2017  (Zał. nr 3 do umowy) 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,  
zwana dalej Umową 

 
Zawarta w dniu …................................... r. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  
z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000457089, posiadającą/ym numer NIP 
8883117873 oraz numer REGON 341411727, reprezentowaną/ym przez: Dyrektora Naczelnego  – Marka 
Bruzdowicza,  
zwaną/ym dalej Powierzającym, 
 a 
 ................................................................................................................................... z siedzibą  
w …............................................................................................................, zarejestrowaną/ym w 
…....................................................... pod numerem ….............................., posiadającą/ym numer 
NIP............................................ oraz numer REGON …..............................................., reprezentowaną/ym przez: 
…..........................................,  
zwaną/ym dalej Przetwarzającym. 

§ 1 

1. Powierzający i Przetwarzający oświadczają, że zawarli umowę w dniu ….................. umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na świadczenie usług ….............................................................. zwaną dalej 
Umową Główną. 

2. Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), 
zwana dalej Ustawą) w stosunku do danych powierzonych Przetwarzającemu. 

§ 2 

1. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu i 
zakresie określonym niniejszą Umową i Umową Główną. 

2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Przetwarzający może przetwarzać 
następujące dane: 

- dane osobowe oraz medyczne pacjentów w wersji papierowej w zakresie wglądu, oraz elektronicznej w 

zakresie wglądu, modyfikacji 

- dane osobowe pracowników w wersji papierowej w zakresie wglądu, 
oraz elektronicznej w zakresie wglądu, modyfikacji 
- dane osobowe kontrahentów w wersji papierowej w zakresie wglądu, 
oraz elektronicznej w zakresie wglądu, modyfikacji 

3. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu 
(podwykonawcy) po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Powierzającego na powierzenie 
podwykonawcy dalszego przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku skorzystania z podwykonawcy, Przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia, iż 
podwykonawca przetwarzał będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w umowie 
zawartej przez podwykonawcę z Przetwarzającym, przy czym cel i zakres przetwarzania nie będzie szerszy 
niż wynikający z niniejszej Umowy oraz podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich 
wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej Umowy i Ustawy. 

5. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.   
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§ 3 

1. Przetwarzający  jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy. 
2. Przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do 
przepisów, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których 
mowa w art. 39a Ustawy. 

§ 4 
1. Przetwarzający zobowiązuje się do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w § 3 

ust. 2 . 
2. Przetwarzający zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające 

upoważnienie nadane przez Powierzającego, zgodnie z następującymi punktami: 

− Dostępem do przetwarzania danych osobowych Powierzającego dla osób zatrudnionych przez 
Przetwarzającego zarządza Powierzający.  

− Powierzający zastrzega sobie prawo nadawania upoważnień pracownikom Przetwarzającego 
przeznaczonym do przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

− Powierzający przeprowadza szkolenie z zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką 
bezpieczeństwa Powierzającego dla osób, którym nadaje upoważnienia. 

§ 5 
1. Przetwarzający odpowiada za szkody jakie powstały wobec Powierzającego lub osób trzecich  

w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych, także jeżeli zostało to spowodowane 
przez podwykonawcę. 

2. Przetwarzający jest zobligowany do dochowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przed 
ujawnieniem podmiotom trzecim danych, informacji lub dokumentów przekazanych, udostępnionych 
przez Powierzającego lub do których w inny sposób uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej 
umowy. Niniejszy obowiązek ma charakter bezterminowy i obowiązuje również w przypadku rozwiązania 
niniejszej umowy.  

3. Przetwarzający, a w przypadku zaangażowania - także podwykonawca  po zakończeniu przetwarzania 
danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych lub danych do 
których zyskał dostęp bez powierzenia. 

§ 6 
Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej, jednakże zapisy który brak przestrzegania 
przez Przetwarzającego naraziłby Powierzającego, jego pacjentów, pracowników lub osoby trzecie na szkodę 
lub krzywdę mają charakter bezterminowy.  

§ 7 
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

   Powierzający    Przetwarzający 

   

 

 

 

 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
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