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I. ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza 

do składania ofert na „Opracowanie projektu koncepcji oraz szczegółowych wymagań do systemu 

aplikacyjnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty 

Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1  

„E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

na lata 2014-2020. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 

Słownik pojęć i skrótów użytych w umowie: 

Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Otwocku będący Zamawiającym; 

Projekt UEOO – projekt pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału 

Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, realizowany przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Otwocku; 

Szczegółowy Projekt – „Projekt koncepcji oraz szczegółowych wymagań do systemu aplikacyjnego” 

niezbędny na potrzeby realizacji Projektu UEOO i wymieniony w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik do tegoż projektu; 

Koncepcja – posiadany przez Zamawiającego dokument: „E-usługi szpitala MSW Otwock. Projekt 

koncepcyjny do SW. Specyfikacja sprzętu i oprogramowania”, w którym w ogólny sposób opisano 
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założenia dotyczące funkcjonalności oprogramowania oraz sprzętu, które zostaną dostarczone do 

Szpitala w ramach Projektu UEOO; 

SW – Studium Wykonalności do Projektu UEOO; 

WoDP – Wniosek o dofinansowanie Projektu UEOO; 

System Telemedyczny – przewidziany w Projekcie UEOO zintegrowany system telemedyczny 

obejmujący swoim zasięgiem Szpital oraz instytucje współpracujące, ze wszystkimi jego 

funkcjonalnościami przewidzianymi w Projekcie UEOO, umożliwiający osiągnięcie wszystkich założeń 

Projektu UEOO; 

Zakup Sprzętu – zakup sprzętu przewidzianego w Projekcie UEOO; 

Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579, z późn. zm.); 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

PU – Projekt Umowy; 

KIO – Krajowa Izba Odwoławcza; 

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie; 

IP – Instytucja Pośrednicząca – MJWPU; 

IZ – Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Mazowieckiego; 

Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Prusa 1/3 jest Szpital 

jako osoba prawna reprezentowana przez Dyrektora Szpitala; 

Przetwarzanie danych osobowych – czynności, o których mowa w art. 7 pkt. 2 ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych; 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. 

 

§ 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na „Opracowanie 

projektu koncepcji  oraz szczegółowych wymagań do systemu aplikacyjnego” do projektu 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia stanowi: 

1) przygotowanie Szczegółowego Projektu, w oparciu o założenia zawarte w Koncepcji, 

z uwzględnieniem założeń opisanych w SW oraz we WoDP, na podstawie konsultacji 

i ustaleń z Zamawiającym. 
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2) Prace gwarantujące efektywne wykorzystanie Szczegółowego Projektu dla realizacji celów 

Projektu UEOO, tzn. wsparcie merytoryczne podczas wyboru Wykonawców w trakcie 

procesów(u) udzielenia zamówienia publicznego określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-2, w tym: 

a) przygotowanie i weryfikacja, we wcześniej zaakceptowanym przez 

Zamawiającego czasie, propozycji zapisów SIWZ, OPZ oraz PU, przy czym przy 

opracowywaniu zapisów SIWZ, OPZ i PU należy stosować zapisy Ustawy PZP, 

w tym art. 29 – 30, 

b) przedstawienie i weryfikacja, we wcześniej zaakceptowanym przez 

Zamawiającego czasie,  kryteriów wyboru Wykonawców, 

c) przygotowanie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od dnia 

otrzymania informacji od Zamawiającego, odpowiedzi na pytania potencjalnych 

Wykonawców, aż do momentu rozstrzygnięcia postępowania, 

d) opracowanie, we wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego czasie, 

korekt do dokumentacji w przypadku unieważnienia postępowania lub 

w przypadku konieczności zmian w trakcie postępowania, po pytaniach od 

Wykonawców, 

e) wsparcie merytoryczne dla Komisji Przetargowej w procesie oceny oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

f) wsparcie merytoryczne oraz osobista reprezentacja Zamawiającego wraz 

z pełnomocnikiem Zamawiającego przed KIO w przypadku złożenia odwołania 

lub przystąpienia przez potencjalnego Wykonawcę do postępowania 

odwoławczego. Wsparcie obejmie przede wszystkim przygotowanie i udzielanie 

odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapisów Szczegółowego Projektu, SIWZ, OPZ 

oraz PU. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykazanie, że opracowana przez 

Niego dokumentacja: Szczegółowy Projekt, SIWZ, OPZ i PU są zgodne z zapisami 

Ustawy PZP, w tym art. 29 – 30. 

3) Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego na etapie wdrażania Systemu 

Telemedycznego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w celu poprawnego  

i pełnego zaimplementowania założeń zawartych w Szczegółowym Projekcie, SIWZ, OPZ 

oraz PU. Wsparcie obejmie m.in.: 

a) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Wykonawcy drogą e-mailową 

lub telefoniczną – w łącznym wymiarze 8 godzin; 

b) bezpośredni udział Wykonawcy w spotkaniu/spotkaniach w miejscu i czasie 

określonym przez Zamawiającego – w łącznym wymiarze 8 godzin (łączny czas 

jednego lub kilku spotkań). 

 

§ 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Opracowany przez Wykonawcę Szczegółowy Projekt będzie stanowił podstawę do realizacji 

kolejnych etapów Projektu UEOO: 
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1) Przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy systemu zgodnie z Ustawą PZP 

(kompleksowa usługa obejmująca m.in.: dostawę wszystkich komponentów systemu, 

wdrożenie, testowanie, szkolenia dla personelu, obsługę posprzedażną i inne wskazane  

w dokumentacji przetargowej); 

2) Przeprowadzenie procedury wyłonienia Dostawcy sprzętu zgodnie z Ustawą PZP; 

3) Realizacja Projektu UEOO poprzez zakup sprzętu oraz wdrożenie i testowanie systemu 

e-usług. 

2. W celu właściwego przygotowania przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

1) Nie później niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, przygotuje 

plan prac z uwzględnieniem metodyki PRINCE2. Plan pracy będzie podlegał aktualizacjom  

i każdorazowo musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego; 

2) Wykorzysta otrzymane od Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach lub 

elementach tych dokumentów, w tym: Koncepcję, SW, WoDP wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

3) Przeprowadzi analizę/weryfikację wymienionych w pkt 2 dokumentów pod względem 

aktualności, poprawności i zasadności przyjętych rozwiązań, z uwzględnieniem 

uwarunkowań prawnych, założeń technicznych i dobrych praktyk w celu wdrożenia 

Systemu Telemedycznego i Zakupu Sprzętu zgodnie z założeniami Projektu UEOO; 

4) Przeprowadzi wizję lokalną w Szpitalu w celu rozpoznania potrzeb pracowników oraz 

posiadanych przez Szpital rozwiązań technologicznych/infrastrukturalnych w aspekcie 

zaplanowanego w Projekcie UEOO wdrożenia Systemu Telemedycznego oraz Zakupu 

Sprzętu. Terminy przeprowadzenia wizji zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez 

Zamawiającego; 

5) Na zlecenie Szpitala przeprowadzi konsultacje z instytucjami współpracującymi, które 

z uwagi na założenia Projektu UEOO będą bezpośrednio lub pośrednio korzystać z usług 

świadczonych przez Szpital. Celem tych konsultacji będzie przede wszystkim 

zweryfikowanie technicznych możliwości tych instytucji odnośnie rozwiązań określonych 

w Szczegółowym Projekcie; 

6) Będzie stanowił wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania 

i przeprowadzenia dialogu technicznego, w szczególności dbając o właściwe określenie 

przedmiotu dialogu oraz warunków i zasad jego realizacji. Będzie aktywnie uczestniczył  

w spotkaniach/prezentacjach podmiotów uczestniczących w dialogu, pod warunkiem że 

Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu dialogu technicznego z potencjalnymi 

Wykonawcami/Dostawcami systemu dla Szpitala; 

7) Po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 3-6, przedstawi Zamawiającemu raport, 

w którym wskaże nieprawidłowości i elementy wymagające aktualizacji lub korekty  

w dokumentach wymienionych w pkt 2; 

8) Będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie założenia proponowane i opisywane 

w Szczegółowym Projekcie; 



 
 

 

 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

9) Opracuje Szczegółowy Projekt w ten sposób, że będzie on zawierał wszystkie informacje 

i elementy do tego, aby mógł być wykorzystany jako OPZ do procedur(y) wyłonienia 

Wykonawców(y), o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2. 

3. Szczegółowy Projekt będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego wg kolejno następujących 

po sobie kroków: 

1) Wykonawca przedstawi opracowany przez siebie Szczegółowy Projekt Zamawiającemu, 

który w przeciągu 8 dni od otrzymania przeanalizuje go i przedstawi uwagi; 

2) Kolejno, Wykonawca wprowadzi korekty zgodnie z uwagami Zamawiającego lub 

przygotuje wyjaśnienia przyczyn ich niewprowadzenia w przeciągu 3 dni od dnia 

otrzymania uwag od Zamawiającego; 

3) Korekty i/lub wyjaśnienia będą podlegały akceptacji Zamawiającego, w maksymalnym 

terminie 3 dni od otrzymania skorygowanego Szczegółowego Projektu i/lub wyjaśnień od 

Wykonawcy; 

4) W razie kolejnych uwag Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy  

w terminie 1 dnia od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. Z kolei Zamawiający będzie 

miał 1 dzień na akceptację lub przedstawienie uwag od dnia otrzymania skorygowanej 

wersji Szczegółowego Projektu od Wykonawcy. 

5) Szczegółowy Projekt musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego przed upływem 

terminu realizacji określonym w § 4 ust. 1. Ostateczna akceptacja oznacza, że Wykonawca 

wprowadzi korekty lub odniesie się do wszystkich uwag otrzymanych od Zamawiającego  

i Zamawiający nie wniesie kolejnych. 

Przyjmuje się, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się poprzez 

e-mail. 

4. Szczegółowy Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej (2 płyty CD) przed upływem terminu realizacji 

określonym w § 4 ust. 1. Przekazanie zostanie potwierdzone jednoczesnym podpisaniem 

Protokołu Odbioru Szczegółowego Projektu bez uwag. 

5. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Szczegółowego Projektu Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo własności do dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych 

i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

6. Całość opracowania musi spełniać wymogi Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 

określonych w Regulaminie konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa  

II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla 

Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie”. 

7. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian do Szczegółowego Projektu oraz do SIWZ, OPZ 

oraz PU na każdym etapie realizacji Projektu UEOO w przypadku wystąpienie takiej 

konieczności, w szczególności w następstwie uwag otrzymanych od IP lub IZ lub innej instytucji 

mającej wpływ na realizację ww. projektu. Czynności te zostaną wykonane w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie i w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
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8. W razie konieczności, na każdym etapie realizacji Projektu UEOO, Wykonawca ma obowiązek 

udzielania wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego w procesie przygotowania wyjaśnień 

i odpowiedzi dla IP lub IZ w zakresie będącym przedmiotem niniejszej umowy. Wsparcie obejmie 

przede wszystkim przygotowywanie treści wniosków oraz odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie 

zapisów Szczegółowego Projektu, SIWZ, OPZ oraz PU. 

Czynności te zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie  

i w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym będą stanowiły element zadań Wykonawcy 

określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 – nie zaś zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3. 

9. Odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a będą przekazywane 

Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym 

pytanie zostało skierowane drogą e-mailową lub telefoniczną do Wykonawcy, o ile Zamawiający 

nie wskazał innego terminu. 

10. Udzielenie doradztwa/wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 będzie potwierdzane 

Protokołem Odbioru Czynności Doradztwa/Wsparcia podpisywanym nie częściej niż raz 

w miesiącu – na koniec miesiąca, w którym udzielono doradztwa/wsparcia. 

11. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy – Szczegółowy Projekt oraz SIWZ, OPZ i PU, 

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), w tym art. 29 – 30. Zapisy 

Szczegółowego Projektu, OPZ, PU i SIWZ nie będą naruszać konkurencji, ani równego 

traktowania wykonawców, w szczególności nie będą zawierać zapisów charakteryzujących 

konkretnego wykonawcę. 

12. Szczegółowy Projekt oraz SIWZ, OPZ i PU muszą spełniać wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).   

13. Ponadto Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w oparciu o obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa. Wymagania te obejmą m.in.: 

 zgodność wdrażania systemów teleinformatycznych z wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 113), 

 zgodność wdrażania w obszarze e-zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej z Ustawą 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 

poz. 1535), 

 efektywną współpracę z platformą krajową P1 i/lub P2 nie dublując przy tym ich 

funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami zawartymi na stronie internetowej Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

 zgodność standardów bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz 

przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem,  



 
 

 

 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

 zgodność e-usług ze standardami WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych. 

14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszystkie prace i czynności 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca będzie dostępny dla Zamawiającego lub jego przedstawicieli, tzn. będzie udzielał 

odpowiedzi na zapytania telefoniczne i e-mailowe od ……. do ……. w godz. ……………. oraz w ……… 

w godz. ……………..*/ w zależności od złożonej oferty 

16. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II „Wzrost 

e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, 

Typ projektów: „e-zdrowie”. 

 

§ 4. TERMIN WYKONANIA 

 

1. Opracowanie Szczegółowego Projektu, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – w nieprzekraczalnym 

terminie do 10 (dziesięciu) tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. Do tego dnia 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Szczegółowy Projekt zgodnie  

z zapisami § 3 ust. 3 pkt 5 oraz § 3 ust. 4; 

2. Wsparcie merytoryczne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – do momentu podpisania umowy 

z Wykonawcami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–2.  

3. Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego na etapie wdrażania Systemu 

Telemedycznego, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 – do dnia zakończenia realizacji Projektu 

UEOO, za który ustala się dzień zaakceptowania przez IP/IZ wniosku o płatność końcową 

w Projekcie UEOO. Zamawiający ma prawo wcześniejszego zakończenia współpracy 

z Wykonawcą w tym zakresie, o czym poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej oraz 

e-mailowej. 

 

§ 5. Informacje o Zamawiającym 

1. Struktura Szpitala: 

a. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – 59 miejsc 

b. Oddział Leczenia Uzależnień – 59 miejsc 

i. Pododdział Detoksykacji Alkoholowej – 3 miejsca 

c. Poradnia Leczenia Uzależnień – 12 pacjentów/dzień 

d. Oddział Rehabilitacji Medycznej – 40 miejsc 

i. Pododdział Dzienny Rehabilitacji Medycznej – 90 pacjentów/dzień 

ii. Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej – obecnie 5, potencjał wzrostu do 44 

pacjentów/dzień 

iii. Dział Fizjoterapii Domowej – 16 pacjentów/dzień od października 2017 

e. Poradnia Rehabilitacyjna  
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2. W Szpitalu nie są obsługiwani „pacjenci VIP” – osoby, wobec których mają zastosowanie 

podwyższone wymaganie w zakresie ochrony danych osobowych. 

3. Szpital udziela świadczeń wyłącznie w oparciu o kontrakt z NFZ. NIE są realizowane usługi 

komercyjne (płatne przez pacjenta), ale należy liczyć się z możliwością wprowadzenia tego typu 

usług. 

4. Partnerzy w projekcie: 

a. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli, 

b. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, 

c. Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, 

Dodatkowo z systemu potencjalnie będą też mogły korzystać inne jednostki, w tym sądy. 

5. Opis funkcjonującego systemu IT w Szpitalu: 

a. Obecnie system szpitalny w części „białej” jest obsługiwany przez aplikację Medicus On 

Line. Medicus On-Line umożliwia m.in.:  

 zautomatyzowane generowanie raportów do oddziału NFZ, oraz pobieranie 

aktualizacji programów rozliczeniowych, 

 kompleksową obsługę pacjentów (rejestracja, ruch chorych, karta pacjenta, 

recepty, skierowania, dystrybucja leków, zabiegi, itd.), 

 prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, 

 zarządzanie gospodarką lekową (magazyn, apteka centralna, apteki oddziałowe), 

 system jest zintegrowany z systemem kodów paskowych.  

Wszystkie ww. funkcjonalności są wykorzystywane. 

b. System Medicus z punktu widzenia technologicznego to rozwiązanie klasy WEB (Apache 

Tomcat baza danych PostgreSQL). Serwer systemu jest nadzorowany przez MS Windows 

Server 2008 Standard 32 bit. System operacyjny pracuje jako serwer domeny. Active 

directory liczy 99 użytkowników. Ze sprzętowego punktu widzenia serwer jest 

komputerem HP ML350G5 (Xeon E5420, 4 GB RAM, 300 GB RAID). System Medicus 

obsługuje, na bazie przypisanych uprawnień, praktycznie wszystkich użytkowników AD. 

Zalogowani użytkownicy mogą korzystać z przeglądarki internetowej. W ramach 

prowadzonej przez Szpital polityki bezpieczeństwa założono filtry na wybrane tematy. 

Użytkownicy systemu nie mają uprawnień do pobierania i instalacji plików.  

c. W Projekcie UEOO rozważa się dwa alternatywne rozwiązania: 

i. integracja nowego systemu z obecnie funkcjonującym systemem HIS (Medicus), 

ii. integracja nowego systemu z nowym systemem HIS. 

Wariant ten został szerzej opisany w Koncepcji. 

d. Szerokopasmowy Internet – Szpital dysponuje jednym łączem internetowym i oparty jest 

o usługę DSL 10Mb/s/ 1Mb/s świadczoną przez ORANGE. Przyłącze jest nadzorowane 

przez router CISCO wyposażonego w mechanizmy typu Firewall.  

e. Szpital nie posiada PACS – dokumentacja obrazowa nie jest obecnie dołączana do HIS. 
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f. Część „szara” w Szpitalu jest obsługiwana przez oprogramowanie RAKS SQL. Wykonawca 

przeanalizuje możliwości i korzyści integracji z systemem wdrażanym w ramach Projektu 

UEOO. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy założenia finansowe pochodzące z budżetu oraz 

harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu UEOO po podpisaniu umowy o współpracy. 

Zamawiający zdecyduje które elementy budżetu zostaną udostępnione Wykonawcy. 

 

III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy/ów. 

2.       Kryteriami wyboru i oceny ofert są: 

2.1. 88% – Kryterium cena 

   N 

------- x 88 = A    gdzie:   

    W     N - najniższa wartość z zaoferowanych ofert 

     W - wartość badanej oferty 

     A - liczba punktów w kryterium 

 

2.2. 12 % – Kryterium dostępności Wykonawcy (gotowości do świadczenia usługi), czyli 

gotowości do udzielania odpowiedzi Zamawiającemu lub jego przedstawicielom na 

wszelkie zapytania telefoniczne i e-mailowe związane z realizacją zawartej umowy: 

2.2.1. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00 oraz w soboty w godz. 9:00-18:00 – 12 pkt 

2.2.2. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00 – 6 pkt 

2.2.3. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 – 0 pkt 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innych terminów i godzin. Oferta Wykonawcy, który 

zaoferuje inne terminy i godziny zostanie odrzucona. 

2.3. Ocena ofert w kryterium dostępność Wykonawcy – zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do Zapytania 

ofertowego – pkt. 2, dotyczącego terminu wykonania Szczegółowego projektu. 

2.4. Końcowa punktacja oferty obliczana będzie ZGODNIE Z PONIŻSZYM WZOREM: Końcowa ocena 

oferty = [kryterium cena] + [kryterium dostępność Wykonawcy]. 

2.5. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość 

Punktów - sumę punktów otrzymanych z każdego z kryterium. 
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3. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna zamówienie 

Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów. 

4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko 

jedna cena.  

6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru 

podpisanych przez Wykonawcą i Zamawiającego.  

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem adekwatnym do zrealizowanej 

części zamówienia. 

11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego.  

13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz zastrzega sobie 

prawo do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcami, w szczególności w przypadku 

uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów.  

14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

15. Zamawiający może wezwać wszystkich Wykonawców lub Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą 

do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu 

zamówienia.   
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16. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do 

dnia 23 października 2017 r. do godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na opracowanie Projektu Koncepcji” oraz nazwą  

i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

pieczątkę Wykonawcy). 

17. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania. 

18. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda załączenia do oferty: 

18.1  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym  

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

18.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający sam pobierze 

wskazane dokumenty o ile to będzie możliwe 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). 

18.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Załącznik nr 3 i 4): 

18.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie: zrealizował lub obecnie realizuje co najmniej 2 (dwie) usługi 

doradcze (lub zrealizował/realizuje projekty bądź zarządzał/zarządza projektami) w zakresie 

tworzenia przedwdrożeniowej dokumentacji technicznej lub przetargowej obejmującej 

łącznie: 

a. rozbudowę infrastruktury technicznej szpitala obejmującą dostawę urządzeń/sprzętu 

informatycznego/komputerowego (np. serwera/ów, wyposażenia pomieszczeń 

serwerowni, stacji roboczych), 

b. dostawę i wdrożenie systemów informatycznych dla szpitala w zakresie: 
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 szpitalnego systemu informacyjnego (HIS), 

 zintegrowanej z HIS aplikacji odpowiedzialnej za realizację e-usług, 

 zintegrowanej z HIS aplikacji obsługującej grafikę wysokiej rozdzielczości (PACS), 

z czego co najmniej jedna usługa doradcza (zrealizowany projekt lub zarządzanie projektem) 

dotyczyła projektu współfinansowanego ze środków UE; 

18.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 

a. Specjalistą ds. IT – musi posiadać doświadczenie w co najmniej 2 (dwóch) projektach 

dotyczących dostawy sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego 

dla sektora ochrony zdrowia, w tym przynajmniej 1 (jeden) współfinansowany ze środków 

UE. 

19.   Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:  

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-46-71 wew.53 e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  

 
ZATWIERDZAM 

p.o. Zastępca Dyrektora 

ds. Lecznictwa 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 
Lek. Grażyna Żarnowiecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*/ niepotrzebne skreślić 

 
 
 
  

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl
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Załącznik nr 1 do  
Zapytania ofertowego 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku na „Opracowanie projektu koncepcji oraz szczegółowych 

wymagań do systemu aplikacyjnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma 

usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1  

„E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 składamy niniejszą ofertę oświadczając, że 

akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………Adres: ……………………………………………………………… 

Tel/ Fax: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………… 

REGON: …………………………………………………… NIP: ………………………………………………….………… 

Nr KRS: ………………………………………………………. 

1. Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę: ……………………………………………………………………………….…… zł netto ….% VAT,  

brutto ………………………………………………………………………………………………….…………………………….zł 

(słownie:…………………………………………….…..………………………………………………………………….), w tym: 

1.1. Opracowanie Szczegółowego projektu: ……………………………………………………… zł netto ….% VAT, 

brutto ……………………………………………… zł (słownie:…………………………………………….…..……………..), 

1.2. Wsparcie merytoryczne podczas wyboru Wykonawców w trakcie procesów(u) udzielenia 

zamówienia publicznego: ……………………………………………………………..…… zł netto ….% VAT, 

brutto ……………………………………………… zł (słownie:…………………………………………….…..……………..), 

1.3. Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego na etapie wdrażania Systemu 

Telemedycznego przez Wykonawcę: cena jednostkowa …………………….…….. zł netto x 16 h = 

……………………………………………………….. netto ….% VAT, brutto ……………………………………………… zł 

(słownie…………………………………………….…..……………..). 
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2. Dostępność Wykonawcy (telefoniczna/e-mailowa): 

 

2.1.   od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00 TAK/NIE* 

 

2.2.   w soboty w godzinach 9:00 – 18:00 TAK/NIE* 

 

*/ niepotrzebne skreślić 
 
 
 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca    

będzie cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 

konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych 

do oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego; 

8) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

2)    ………………………………………………………………………………………………………………………………..… . 

5.  Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………… zam. 

………………………………………………………………………………………………………………….……. wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem 
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publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).** 

 

 
 

………………………………………….   ………………………….………………………………. 
(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić 
**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna 
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Załącznik nr 2 do  
Zapytania ofertowego 

 
 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu „Opracowanie projektu koncepcji  oraz szczegółowych wymagań 

do systemu aplikacyjnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług 

medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania  

2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 spełniamy warunki udziału  

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
*/  niepotrzebne należy skreślić  
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Załącznik Nr 3  
Wykaz wykonanych usług do Zapytania ofertowego 

.................................... 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

Składając niniejszą ofertę, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy oświadczam, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie 

usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie 

 z warunkiem opisanym w Rozdziale III ust. 18.3.1. tzn: 

 

zrealizował lub obecnie realizuje co najmniej 2 (dwie) usługi doradcze (lub zrealizował/realizuje 

projekty bądź zarządzał/zarządza projektami) w zakresie tworzenia przedwdrożeniowej dokumentacji 

technicznej lub przetargowej obejmującej łącznie: 

a. rozbudowę infrastruktury technicznej szpitala obejmującą dostawę urządzeń/sprzętu 

informatycznego/komputerowego (np. serwera/ów, wyposażenia pomieszczeń serwerowni, stacji 

roboczych), 

b. dostawę i wdrożenie systemów informatycznych dla szpitala w zakresie: 

 szpitalnego systemu informacyjnego (HIS), 

 zintegrowanej z HIS aplikacji odpowiedzialnej za realizację e-usług, 

 zintegrowanej z HIS aplikacji obsługującej grafikę wysokiej rozdzielczości (PACS), 

z czego co najmniej jedna usługa doradcza (zrealizowany projekt lub zarządzanie projektem) dotyczyła 

projektu współfinansowanego ze środków UE; 

 

Lp. 
Przedmiot 

usługi 

Podać nazwę 

programu, jeśli 

projekt był 

współfinansowany 

ze środków UE 

Zamawiający 
Data 

rozpoczęcie usługi 

Data 

zakończenia 

usługi 

1  
 

 

 

 

  



 
 

 

 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

 

2  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

UWAGA! 

Do wykazu należy załączyć dokumenty: 

1. potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały należycie zrealizowane lub są należycie 

realizowane (poprzez załączenie do oferty np. referencji, protokołów); 

2. JEDNOZNACZNIE potwierdzające, że ww. wykazane przez Wykonawcę usługi faktycznie 

odpowiadały swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia (np. kopie umów, 

protokoły odbioru prac, oświadczenia). W dostarczanych dokumentach należy wyraźnie 

oznaczyć fragmenty, które wskazują na usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

niniejszego zamówienia (np. wyróżnienie kolorem, zakreśleniem) 

 

PODPIS(Y): 

 

 

 

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

(data, miejscowość),        (podpisy) 
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Załącznik Nr 4 

Wykaz osób do Zapytania ofertowego 

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

pieczątka firmowa Wykonawcy 

WYKAZ OSÓB 

 

Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, 

wypełniony zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale III ust. 18.3.2.: 

 

Imię i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe –specjalność 

uprawnień, zakres uprawnień 

Podstawa do 

dysponowania 

 

 

 

Specjalność –  

 

Zakres –  

 

Doświadczenie – podać liczbę 

projektów unijnych-  

 

 

 

UWAGA: 

W kolumnie „Podstawa do dysponowania” wykonawca winien wykazać podstawę dysponowania 

odpowiednimi osobami do realizacji zamówienia. Jeżeli wskazana osoba jest pracownikiem 

Wykonawcy wówczas Wykonawca wpisuje „Pracownik” (umowa o pracę, umowa zlecenie itd.). Jeżeli 

wskazana osoba nie jest pracownikiem Wykonawcy i zostanie udostępniona przez inny podmiot do 

realizacji zamówienia to Wykonawca wpisuje „Udostępnione przez inny podmiot” i dołącza do 

Wykazu Osób pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 

 

PODPIS(Y): 

 

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

(data, miejscowość),        (podpisy)  
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Załącznik nr 5  

Projekt umowy do Zapytania ofertowego 

Umowa Nr ……./2017 

 

Zawarta w dniu …………………………… 2017 r. w Otwocku pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  

w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

mgr Dariusza Kołodziejczyka – Dyrektora Szpitala, 

 

a 

 

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………................................................ pod nr KRS 

........................., REGON..................................., NIP.............................................., kapitał 

zakładowy……….. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

Panią/Pana .....................................................................................................* 

 

albo 

 

Panią/Panem ........................................zam. ………………………………………………… nr dowodu osobistego 

………………………………………………….. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności  

w ……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez 

ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl 

stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP ..............................................*, zwaną/-ym 

dalej Wykonawcą 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie projektu koncepcji  oraz szczegółowych 

wymagań do systemu aplikacyjnego” do projektu „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty 

Otwock”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem nr 69/17 z dnia 16.10.2017 r. 

Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, została zawarta umowa  

o następującej treści: 

http://prod.ceidg.gov.pl/
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§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 

Słownik pojęć i skrótów użytych w umowie: 

Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Otwocku będący Zamawiającym; 

Projekt UEOO – projekt pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału 

Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, realizowany przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Otwocku; 

Szczegółowy Projekt – „Projekt koncepcji oraz szczegółowych wymagań do systemu aplikacyjnego” 

niezbędny na potrzeby realizacji Projektu UEOO i wymieniony w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik do tegoż projektu; 

Koncepcja – posiadany przez Zamawiającego dokument: „E-usługi szpitala MSW Otwock. Projekt 

koncepcyjny do SW. Specyfikacja sprzętu i oprogramowania”, w którym w ogólny sposób opisano 

założenia dotyczące funkcjonalności oprogramowania oraz sprzętu, które zostaną dostarczone do 

Szpitala w ramach Projektu UEOO; 

SW – Studium Wykonalności do Projektu UEOO; 

WoDP – Wniosek o dofinansowanie Projektu UEOO; 

System Telemedyczny – przewidziany w Projekcie UEOO zintegrowany system telemedyczny 

obejmujący swoim zasięgiem Szpital oraz instytucje współpracujące, ze wszystkimi jego 

funkcjonalnościami przewidzianymi w Projekcie UEOO, umożliwiający osiągnięcie wszystkich założeń 

Projektu UEOO; 

Zakup Sprzętu – zakup sprzętu przewidzianego w Projekcie UEOO; 

Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579, z późn. zm.); 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

PU – Projekt Umowy; 

KIO – Krajowa Izba Odwoławcza; 

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie; 

IP – Instytucja Pośrednicząca – MJWPU; 
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IZ – Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Mazowieckiego; 

Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Prusa 1/3 jest Szpital 

jako osoba prawna reprezentowana przez Dyrektora Szpitala; 

Przetwarzanie danych osobowych – czynności, o których mowa w art. 7 pkt. 2 ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych; 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na „Opracowanie 

projektu koncepcji  oraz szczegółowych wymagań do systemu aplikacyjnego” do projektu 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia stanowi: 

1) przygotowanie Szczegółowego Projektu, w oparciu o założenia zawarte w Koncepcji,  

z uwzględnieniem założeń opisanych w SW oraz we WoDP, na podstawie konsultacji i ustaleń 

z Zamawiającym.  

2) Prace gwarantujące efektywne wykorzystanie Szczegółowego Projektu dla realizacji celów 

Projektu UEOO, tzn. wsparcie merytoryczne podczas wyboru Wykonawców w trakcie 

procesów(u) udzielenia zamówienia publicznego określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-2, w tym: 

a) przygotowanie i weryfikacja, we wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego 

czasie, propozycji zapisów SIWZ, OPZ oraz PU, przy czym przy opracowywaniu zapisów 

SIWZ, OPZ i PU należy stosować zapisy Ustawy PZP, w tym art. 29 – 30, 

b) przedstawienie i weryfikacja, we wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego 

czasie,  kryteriów wyboru Wykonawców, 

c) przygotowanie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od dnia otrzymania 

informacji od Zamawiającego, odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców,  

aż do momentu rozstrzygnięcia postępowania, 
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d) opracowanie, we wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego czasie, korekt do 

dokumentacji w przypadku unieważnienia postępowania lub w przypadku 

konieczności zmian w trakcie postępowania, po pytaniach od Wykonawców, 

e) wsparcie merytoryczne dla Komisji Przetargowej w procesie oceny oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

f) wsparcie merytoryczne oraz osobista reprezentacja Zamawiającego wraz  

z pełnomocnikiem Zamawiającego przed KIO w przypadku złożenia odwołania lub 

przystąpienia przez potencjalnego Wykonawcę do postępowania odwoławczego. 

Wsparcie obejmie przede wszystkim przygotowanie i udzielanie odpowiedzi  

i wyjaśnień w zakresie zapisów Szczegółowego Projektu, SIWZ, OPZ oraz PU. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykazanie, że opracowana przez Niego 

dokumentacja: Szczegółowy Projekt, SIWZ, OPZ i PU są zgodne z zapisami Ustawy PZP, 

w tym art. 29 – 30. 

3) Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego na etapie wdrażania Systemu 

Telemedycznego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w celu poprawnego 

i pełnego zaimplementowania założeń zawartych w Szczegółowym Projekcie, SIWZ, OPZ oraz 

PU. Wsparcie obejmie m.in.: 

a) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Wykonawcy drogą e-mailową lub 

telefoniczną – w łącznym wymiarze 8 godzin; 

b) bezpośredni udział Wykonawcy w spotkaniu/spotkaniach w miejscu i czasie 

określonym przez Zamawiającego – w łącznym wymiarze 8 godzin (łączny czas jednego 

lub kilku spotkań). 

3. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej 

staranności zapoznał się z Koncepcją oraz istniejącym stanem faktycznym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich prac 

i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Opracowany przez Wykonawcę Szczegółowy Projekt będzie stanowił podstawę do realizacji 

kolejnych etapów Projektu UEOO: 

1) Przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy systemu zgodnie z Ustawą PZP 

(kompleksowa usługa obejmująca m.in.: dostawę wszystkich komponentów systemu, 
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wdrożenie, testowanie, szkolenia dla personelu, obsługę posprzedażną i inne wskazane  

w dokumentacji przetargowej); 

2) Przeprowadzenie procedury wyłonienia Dostawcy sprzętu zgodnie z Ustawą PZP; 

3) Realizacja Projektu UEOO poprzez zakup sprzętu oraz wdrożenie i testowanie systemu  

e-usług. 

2. W celu właściwego przygotowania przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

1) Nie później niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, przygotuje 

plan prac z uwzględnieniem metodyki PRINCE2. Plan pracy będzie podlegał aktualizacjom 

i każdorazowo musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego; 

2) Wykorzysta otrzymane od Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach lub 

elementach tych dokumentów, w tym: Koncepcję, SW, WoDP wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

3) Przeprowadzi analizę/weryfikację wymienionych w pkt 2 dokumentów pod względem 

aktualności, poprawności i zasadności przyjętych rozwiązań, z uwzględnieniem 

uwarunkowań prawnych, założeń technicznych i dobrych praktyk w celu wdrożenia 

Systemu Telemedycznego i Zakupu Sprzętu zgodnie z założeniami Projektu UEOO; 

4) Przeprowadzi wizję lokalną w Szpitalu w celu rozpoznania potrzeb pracowników oraz 

posiadanych przez Szpital rozwiązań technologicznych/infrastrukturalnych w aspekcie 

zaplanowanego w Projekcie UEOO wdrożenia Systemu Telemedycznego oraz Zakupu 

Sprzętu. Terminy przeprowadzenia wizji zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez 

Zamawiającego; 

5) Na zlecenie Szpitala przeprowadzi konsultacje z instytucjami współpracującymi, które  

z uwagi na założenia Projektu UEOO będą bezpośrednio lub pośrednio korzystać z usług 

świadczonych przez Szpital. Celem tych konsultacji będzie przede wszystkim 

zweryfikowanie technicznych możliwości tych instytucji odnośnie rozwiązań określonych 

w Szczegółowym Projekcie; 

6) Będzie stanowił wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania 

i przeprowadzenia dialogu technicznego, w szczególności dbając o właściwe określenie 

przedmiotu dialogu oraz warunków i zasad jego realizacji. Będzie aktywnie uczestniczył  

w spotkaniach/prezentacjach podmiotów uczestniczących w dialogu, pod warunkiem  

że Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu dialogu technicznego  

z potencjalnymi Wykonawcami/Dostawcami systemu dla Szpitala; 
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7) Po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 3-6, przedstawi Zamawiającemu raport, 

w którym wskaże nieprawidłowości i elementy wymagające aktualizacji lub korekty 

w dokumentach wymienionych w pkt 2; 

8) Będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie założenia proponowane i opisywane 

w Szczegółowym Projekcie; 

9) Opracuje Szczegółowy Projekt w ten sposób, że będzie on zawierał wszystkie informacje 

i elementy do tego, aby mógł być wykorzystany jako OPZ do procedur(y) wyłonienia 

Wykonawców(y), o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2. 

3. Szczegółowy Projekt będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego wg kolejno następujących 

po sobie kroków: 

1) Wykonawca przedstawi opracowany przez siebie Szczegółowy Projekt Zamawiającemu, 

który w przeciągu 8 dni od otrzymania przeanalizuje go i przedstawi uwagi; 

2) Kolejno, Wykonawca wprowadzi korekty zgodnie z uwagami Zamawiającego lub 

przygotuje wyjaśnienia przyczyn ich niewprowadzenia w przeciągu 3 dni od dnia 

otrzymania uwag od Zamawiającego; 

3) Korekty i/lub wyjaśnienia będą podlegały akceptacji Zamawiającego, w maksymalnym 

terminie 3 dni od otrzymania skorygowanego Szczegółowego Projektu i/lub wyjaśnień od 

Wykonawcy; 

4) W razie kolejnych uwag Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy w 

terminie 1 dnia od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. Z kolei Zamawiający będzie 

miał 1 dzień na akceptację lub przedstawienie uwag od dnia otrzymania skorygowanej 

wersji Szczegółowego Projektu od Wykonawcy. 

5) Szczegółowy Projekt musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego przed upływem 

terminu realizacji określonym w § 5 ust. 2 pkt 1. Ostateczna akceptacja oznacza, 

że Wykonawca wprowadzi korekty lub odniesie się do wszystkich uwag otrzymanych od 

Zamawiającego i Zamawiający nie wniesie kolejnych. 

Przyjmuje się, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się poprzez  

e-mail. 

4. Szczegółowy Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej (2 płyty CD) przed upływem terminu realizacji 

określonym w § 5 ust. 2 pkt 1. Przekazanie zostanie potwierdzone jednoczesnym podpisaniem 

Protokołu Odbioru Szczegółowego Projektu bez uwag. 
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5. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Szczegółowego Projektu Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo własności do dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych  

i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

6. Całość opracowania musi spełniać wymogi Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 

określonych w Regulaminie konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa  

II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla 

Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie”. 

7. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian do Szczegółowego Projektu oraz do SIWZ, OPZ 

oraz PU na każdym etapie realizacji Projektu UEOO w przypadku wystąpienie takiej 

konieczności, w szczególności w następstwie uwag otrzymanych od IP lub IZ lub innej instytucji 

mającej wpływ na realizację ww. projektu. Czynności te zostaną wykonane w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie i w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

8. W razie konieczności, na każdym etapie realizacji Projektu UEOO, Wykonawca ma obowiązek 

udzielania wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego w procesie przygotowania wyjaśnień  

i odpowiedzi dla IP lub IZ w zakresie będącym przedmiotem niniejszej umowy. Wsparcie obejmie 

przede wszystkim przygotowywanie treści wniosków oraz odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie 

zapisów Szczegółowego Projektu, SIWZ, OPZ oraz PU. 

Czynności te zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie 

i w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym będą stanowiły element zadań Wykonawcy 

określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 – nie zaś zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3. 

9. Odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a będą przekazywane 

Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym 

pytanie zostało skierowane drogą e-mailową lub telefoniczną do Wykonawcy, o ile Zamawiający 

nie wskazał innego terminu. 

10. Udzielenie doradztwa/wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 będzie potwierdzane 

Protokołem Odbioru Czynności Doradztwa/Wsparcia podpisywanym nie częściej niż raz  

w miesiącu – na koniec miesiąca, w którym udzielono doradztwa/wsparcia. 

11. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy – Szczegółowy Projekt oraz SIWZ, OPZ i PU,  

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), w tym art. 29 – 30. Zapisy 

Szczegółowego Projektu, OPZ, PU i SIWZ nie będą naruszać konkurencji, ani równego 
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traktowania wykonawców, w szczególności nie będą zawierać zapisów charakteryzujących 

konkretnego wykonawcę. 

12. Ponadto Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w oparciu o obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa. Wymagania te obejmą m.in.: 

 zgodność wdrażania systemów teleinformatycznych z wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 113), 

 zgodność wdrażania w obszarze e-zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej z Ustawą  

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 

poz. 1535), 

 efektywną współpracę z platformą krajową P1 i/lub P2 nie dublując przy tym ich 

funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami zawartymi na stronie internetowej Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

 zgodność standardów bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz 

przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem,  

 zgodność e-usług ze standardami WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych,  

13. Wykonawca będzie dostępny dla Zamawiającego lub jego przedstawicieli, tzn. będzie udzielał 

odpowiedzi na wszelkie zapytania telefoniczne i e-mailowe związane z realizacją niniejszej 

umowy od …….do ……. w godz. ……………. oraz w ……………. w godz. …………….. */ (w zależności od 

złożonej oferty). 

14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszystkie prace i czynności 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania dokumentacji na najwyższym poziomie  

i zgodnie z najlepszymi standardami.  

 

§ 4. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, a w których posiadaniu jest Szpital. 
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2. Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w spotkaniach z Wykonawcą oraz będzie udzielał 

informacji, o które poprosi Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić udostępnienia Wykonawcy wybranych przez siebie 

dokumentów i informacji po uprzednim przedstawieniu uzasadnienia swojej decyzji. 

 

§ 5. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy z Wykonawcą. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 

1) Opracowanie Szczegółowego Projektu, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 –  

w nieprzekraczalnym terminie do 10 (dziesięciu) tygodni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

Do tego dnia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Szczegółowy Projekt 

zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 5 oraz § 3 ust. 4; 

2) Wsparcie merytoryczne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – do momentu podpisania umowy 

z Wykonawcami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–2; 

3) Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego na etapie wdrażania Systemu 

Telemedycznego, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 – do dnia zakończenia realizacji Projektu 

UEOO, za który ustala się dzień zaakceptowania przez IP/IZ wniosku o płatność końcową  

w Projekcie UEOO. Zamawiający ma prawo wcześniejszego zakończenia współpracy 

z Wykonawcą w tym zakresie, o czym poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej oraz 

e-mailowej. 

3. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności. 

4. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie 

Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. 
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§ 6. WYNAGRODZENIE 

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie umowne brutto za wykonane prace, stanowiące 

przedmiot umowy ustala się w łącznej kwocie: ………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………..….. zł 00/100). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach: 

1) Za opracowanie Szczegółowego Projektu, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie częściowe brutto w wysokości: …………… zł (słownie: 

…………………………………………………………..….. zł 00/100). 

a) Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru, zgodnie z § 3 ust. 4 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2) Za wsparcie merytoryczne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie częściowe brutto w wysokości: …………… zł (słownie: 

…………………………………………………………..….. zł 00/100). 

a) Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu umowy z Wykonawcami, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 1–2;  

b) Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru Czynności Wsparcia 

Merytorycznego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3) Za doradztwo i wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego na etapie wdrażania Systemu 

Telemedycznego, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie częściowe brutto ustalone w oparciu o ceny jednostkowe za każdą pełną 

godzinę udzielonego doradztwa/wsparcia w wysokości: …………… zł (słownie: 

…………………………………………………………..….. zł 00/100), przy czym: 

a) W przypadku, gdy liczba faktycznie udzielonych godzin doradztwa/wsparcia będzie 

odbiegać od liczby określonej w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, wynagrodzenie zostanie 

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych za 

każdą godzinę;  

b) Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru Czynności 

Doradztwa/Wsparcia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie z § 3 

ust. 10. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje przekazanie praw autorskich majątkowych 

na zasadach określonych w § 8. 
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4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na rachunek bankowy o nr 

…………………………………………………………………………………………. Podstawą do wystawienia faktury są 

bezusterkowe protokoły odbioru, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt 2 lit. b oraz 

ust. 2 pkt 3 lit. b. 

5. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wypłata wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków: 

1) wprowadzania zmian do Szczegółowego Projektu oraz do SIWZ, OPZ oraz PU, o czym mowa 

w § 3 ust. 7, 

2) udzielania wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego w procesie przygotowania 

wyjaśnień i odpowiedzi dla IP lub IZ, o czym mowa w § 3 ust. 8. 

7. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

 

§ 7. KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 2 ust. 

2 pkt 2 lit. a-d i § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 licząc za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z przekazaniem lub poprawieniem przedmiotu 

umowy o 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą 

umowną, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 łącznie, 

4) w przypadku naruszenia § 3 ust. 11 w wysokości 150% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, bez wezwania Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 
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§ 8. PRAWA AUTORSKIE  

 

1. Opracowanie będące przedmiotem zamówienia niniejszej umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego obejmuje wszystkie pola 

eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) i następuje: 

1) w odniesieniu do Szczegółowego Projektu po podpisaniu Protokołu Odbioru Szczegółowego 

Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 4, 

2) w odniesieniu do pozostałych prac/dokumentów będących przedmiotem niniejszej umowy 

(np. SIWZ, OPZ, PU) w momencie ich przekazania drogą e-mailową przez Wykonawcę do 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie prawa autorskie Wykonawcy do dzieła przechodzą na Zamawiającego z chwilą, o której 

mowa w ust. 2. Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje na wszystkich polach 

eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w tym:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym. 

4. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w dacie przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu pełne autorskie prawa majątkowe do wykonanej usługi 

i prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich.  
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§ 9. ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak 

i po jej ustaniu, informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku 

z wykonywaniem powierzonych obowiązków. 

2. Wykonawca zobowiązuje się traktować dokumenty zawierające informacje na temat 

Zamawiającego jako informacje poufne, z wyjątkiem informacji dostępnych publicznie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie wykonywania usługi na rzecz Zleceniodawcy                  

oraz po zakończeniu jej wykonywania, będzie traktował informacje poufne jako objęte nadal 

tajemnicą zawodową oraz służbową i zapewni tym informacjom taki status. 

4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celach związanych  

z  realizacją niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oraz jego pracownicy wykonując prace określone w niniejszej umowie, zobowiązuje 

się do przestrzegania ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 

r.  poz. 922 ze zm.) oraz procedur określonych w tym zakresie przez administratora danych 

osobowych. 

6. Ponieważ w związku z wykonywaniem umowy przewiduje się realizację czynności, które mogą 

spowodować dostęp Wykonawcy lub jego pracowników do Zbioru Danych Osobowych, którego 

administratorem jest Zamawiający, takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, 

rozpoznanie i historia choroby, dane kontaktowe członków rodziny pacjentów, najpóźniej 

w terminie do trzech dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca oraz pracownicy 

wskazani przez Wykonawcę do realizacji umowy, złożą Zamawiającemu oświadczenie 

o zachowaniu poufności danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

umowy. 

7. Dane osobowe, z którymi zapozna się Wykonawca lub jego pracownicy podczas wykonywania 

umowy nie opuszczą w żaden sposób siedziby Zamawiającego, będą przetwarzane wyłącznie 

w celu realizacji niniejszej umowy, nie zostaną udostępnione w żadnej formie żadnej stronie 

trzeciej, ani nieupoważnionym pracownikom, nie zostaną w żaden sposób opublikowane lub 

udostępniony jakiemukolwiek gronu odbiorców, zostaną trwale skasowane lub zniszczone na 

wszystkich nośnikach po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 

8. W razie potwierdzonego stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

umowy w obowiązku zachowania poufności, zgodnie z ust. 1-7 Wykonawca zapłaci na rzecz 
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Zamawiającego karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy 

przypadek naruszenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wzrost  

e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od momentu powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi 

zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą obu stron w formie 

pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

6. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 

Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 
do umowy nr ……………/2017 
z dnia …………… 2017 r. 

 
______________________________________ 
Imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie 
 
______________________________________ 
              Firma Wykonawcy 

 
 

Zobowiązanie do zachowania w poufności informacji, do których Wykonawca uzyska dostęp  

w trakcie wykonywania umowy nr …………………….. z dnia …………………………….. 

 
 

Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, do których 

mam/będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem umowy zawartej z SPZOZ Szpitalem 

Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. 

 

Oświadczam, że jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia  

29 08 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz, że znam przepisy o 

ochronie danych osobowych w tym zakresie. 

 

 

Otwock, dnia ____________________                           ______________________________  

                    Data podpisania zobowiązania                      Czytelny podpis osoby zobowiązującej się 

 


