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   Otwock, dnia 15.06.2018 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego 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 wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu 

do Internetu na terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 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 

KODY CPV 

32430000-6 

72411000-4 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie 

usługi dostępu do Internetu na terenie – SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, z 

podziałem na dwa etapy: 

1) Etap I – wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej, 

2) Etap II – świadczenie usługi dostępu do Internetu. 

2. Etap I – wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej będzie polegał na: 

1) połączeniu: 

a) 2 (dwóch) istniejących punktów dystrybucyjnych w budynkach A i B z serwerownią w 

budynku R, 

b) budynków N, D, E, H i S z serwerownią w budynku R, 

2) inwentaryzacji stanu istniejącego posiadanych przez Szpital urządzeń, szaf, itp. potrzebnych 

do współpracy z siecią światłowodową, 

3) przedstawieniu koncepcji przebiegu wewnętrznej sieci światłowodowej na terenie szpitala, 
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4) uzgodnieniu z Zamawiającym proponowanych rozwiązań przedstawiających 

charakterystyczne parametry techniczne i uzyskaniu jego akceptacji w tym zakresie, 

5) przeprowadzeniu wizji lokalnej w celu prawidłowego wykonania dokumentacji, zapoznania 

się z układem budynków, 

6) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z naniesieniem na mapę do celów projektowych 

wybudowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego wewnętrznej sieci 

światłowodowej, 

7) budowie wewnętrznej sieci światłowodowej na terenie szpitala wraz z uruchomieniem sieci, 

potwierdzonej odpowiednimi pomiarami. 

3. Etap II – świadczenie usługi dostępu do Internetu będzie polegać na świadczeniu usługi przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru Etapu I. 

4. W ramach Etapu I dotyczącego budowy wewnętrznej sieci światłowodowej należy wykonać 

rurociąg z rur HDPE z jedną studnią typu SK1 od granicy nieruchomości do serwerowni 

zlokalizowanej w budynku R. 

5. Parametry techniczne i założenia projektowe sieci wewnętrznej: 

1) każda z lokalizacji powinna być zapięta kablem światłowodowym jednomodowym o 

przepustowości minimum 6 J, 

2) zakończenie kabla w serwerowni: patchpanel o odpowiedniej wielkości, 

3) zakończenie kabla na punkcie dystrybucyjnym: mufy naścienne (budynek D, H, S), patchpanel 

do szafy rack 19” (budynek A, B, N, E), 

4) długość kabla określona na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę. 

6. Założenia projektowe i dotyczące świadczenia usługi dostępu do Internetu w ramach Etapu II – 

wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne (minimalny poziom jakości świadczonej 

usługi): 

1) przepustowość łącza:  min. 100/100 Mbit/s 

2) ilość adresów IP:   min. 8 adresów IP, 

3) kabel:    światłowodowy zakończony złączem RJ-45, 

4) długość kabla:  określona na podstawie wizji lokalnej przez 

Wykonawcę, 

5) świadczenie usługi:  24 h/dzień, 7 dni w tygodniu, 60 miesięcy. 

7. Pozostałe postanowienia 



 
 

 

 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock str. 3 

 

7.1. Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy. 

7.2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 

1 egzemplarz na nośniku elektronicznym, 

2) w dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz  

na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została 

wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i 

przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. 

7.3. Na Zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji projektowej 

utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji: 

1) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji dowolną 

techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną bądź analogową lub cyfrową 

przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego, 

2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego dla 

własnego użytku, 

3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez 

Zamawiającego na jego własne potrzeby, 

4) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD, 

5) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero, 

6) publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

7.4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do Internetu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na 

dobę, w okresie świadczenia usługi. 

7.5. Warunki rozwiązania, odstąpienia oraz zmiany postanowień umowy zostały opisane w Załączniku 

nr 4 do zapytania ofertowego „Projekt umowy”. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin realizacji Etapu I przedmiotu umowy określa się na okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od 

dnia podpisania umowy. 
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2. Termin realizacji Etapu II przedmiotu umowy określa się na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od 

dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru Etapu I. 

3. Wykonawca zapewni na okres 7 dni testowanie wykonanego łącza. Jeżeli testy wykażą niezgodność 

z wymogami zapytania ofertowego i niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Pozytywny wynik testów będzie skutkował 

podpisaniem protokołu odbioru Etapu I. 

 
 
 
IV. 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. Spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

2.1. C – „Łączna cena ofertowa brutto” – wyjaśnienie: dotyczy realizacji Etapu I oraz 

Etapu II łącznie. 

2.2. S – „Stosunek ceny za realizację Etapu II do łącznej ceny ofertowej brutto” – 

wyjaśnienie: dodatkowo Zamawiający będzie premiował najniższą cenę za Etap II 

realizacji, przy czym cena za realizację Etapu II nie może stanowić mniej niż 40% 

łącznej ceny ofertowej brutto. Oferta Wykonawcy, niezgodna z powyższym zapisem 

zostanie odrzucona. 

2.3. G – „Termin gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci światłowodowej 

i użytych materiałów oraz urządzeń (Etap I)” – wyjaśnienie: trzecim kryterium jest 

termin gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci światłowodowej i 

użytych materiałów oraz urządzeń (Etap I). Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 

innego terminu niż 24 lub 36 miesięcy (Wykonawca musi wskazać jeden z nich). 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje inny termin zostanie odrzucona. 

 

 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
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Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny 

C - Łączna cena 
ofertowa brutto 

77% 77 
                     Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 77 pkt 
                   Cena badanej oferty 

S – Stosunek ceny 
za realizację Etapu 
II do łącznej ceny 
ofertowej brutto 

20% 20 

Zamawiający premiuje najniższą cenę za Etap II realizacji, 
przy czym cena za realizację Etapu II nie może stanowić 
mniej niż 40% łącznej ceny ofertowej brutto. 
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
stosunek ceny za realizację Etapu II do łącznej ceny 
ofertowej brutto: 

S = (40 – U x 100) x 0,333333 + 20 pkt 

 

         gdzie: 

                         Cena brutto za realizację Etapu II 
U = --------------------------------------------- 

        Łączna cena ofertowa brutto   
 

G – Termin 
gwarancji jakości 
wykonania robót 
wewnętrznej sieci 
światłowodowej i 

użytych 
materiałów oraz 
urządzeń (Etap I) 

3% 3 

 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium termin 
gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci 
światłowodowej i użytych materiałów oraz urządzeń (Etap 
I): 

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innych 
terminów niż wskazane powyżej. Oferta Wykonawcy, 
który zaoferuje inne terminy zostanie odrzucona. 

Termin gwarancji 
Liczba zdobytych 

punktów 

24 miesiące 0 pkt 

36 miesięcy 3 pkt 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + S + G 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

S – punkty uzyskane w kryterium „Stosunek ceny za realizację Etapu II do łącznej ceny ofertowej 
brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci 
światłowodowej i użytych materiałów oraz urządzeń (Etap I)”. 
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3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

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

cena.  

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

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

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

przez Wykonawcę. 

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

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

8. 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 bezusterkowego protokołu odbioru 

częściowego i końcowego podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.  

9. 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. 

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

ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

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

do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcami, w szczególności w przypadku złożenia ofert 

o takiej samej cenie.  

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

13. Zamawiający może wezwać wszystkich Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty 

w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.   

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

dnia 02 lipca 2018 r. do godz. 24:00 elektronicznie na adres sekretariat@zozmswia.pl z tytułem 

maila „Wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do 

Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” lub faksem na nr 

22 779 46 71 lub w wersji papierowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
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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 w wersji papierowej musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu 

zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie „Wykonanie wewnętrznej sieci 

światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z 

numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). Oferty w wersji 

papierowej należy złożyć w godzinach pracy Sekretariatu Szpitala (7:45 – 15:20). 

15. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

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

żąda załączenia do oferty: 

16.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

16.2. 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). 

16.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

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

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co 

najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu sieci światłowodowej o wartości 

minimum 20.000 zł netto każda oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
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okresie wykonał lub wykonuje minimum 3 umowy zawarte na świadczenie usługi 

dostępu do Internetu minimum na kwotę 250 zł netto/miesiąc każda.  

16.3.2. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

16.3.3. oświadczenie, wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – jeśli dotyczy dołączyć do załącznika nr 

1 – formularz ofertowy. 

17. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:  

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-20-61 wew. 37 e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  

 
ZATWIERDZAM 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*/ niepotrzebne skreślić 
  

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

1. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oświadcza, iż jest administratorem danych 
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych 
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do 
danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych 
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie 
Porozumienia/ Umowy/ Zamówienia itp. 

2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że wyznaczył inspektora ochrony 
danych, o którym mowa w art. 37 - 39 RODO. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w 
Otwocku: kontakt-iod@zozmswia.pl. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez SP ZOZ Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Otwocku na podstawie art. 6 ust.1  lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją 
Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, 
służbowy adres email. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile 
nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Porozumienia/Umowy/ Zamówienia 
itp.  

6. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 
kalendarzowego w którym Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba 
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
dochodzenie roszczeń itp. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością 
zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru SPZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku) rozwiązaniem Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z winy kontrahenta. 
Wniesienie  przez  wyżej  opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem 
kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku nie będzie  podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO.  

12. Kontrahent zobowiązuje się poinformować wskazane przez siebie osoby fizyczne nie podpisujące 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści  niniejszej klauzuli 
informacyjnej. 
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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 wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz 

świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Otwocku 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 z podziałem na dwa etapy 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. Cena brutto za realizację Etapu I: ……………………………………. 

2. Cena brutto za realizację Etapu II: ……………………………………. 

3. Łączna cena za realizację Etapu I i Etapu II: ……………………………………. 

4. Termin gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci światłowodowej i użytych materiałów 

oraz urządzeń (Etap I): 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innego terminu niż 24 lub 36 miesięcy 

(Wykonawca musi wskazać jeden z nich). Oferta Wykonawcy, który zaoferuje inny termin zostanie 

odrzucona.  

Termin gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci światłowodowej i użytych materiałów 

oraz urządzeń (Etap I): ……………… miesięcy. 
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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) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

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

3) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego, wzorem umowy i nie wnoszę/imy * do nich 

zastrzeżeń; 

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

konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

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

faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego; 

6) Oświadczamy, że dokumenty ofertowe: 

 nie zawierają informacji, stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

 zawierają informacje, stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. Informacje te znajdują się na stronach od ...... do .......*. 

 Usługi/roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*. Następujący 

zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  

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

(nazwa podwykonawcy, adres, NIP oraz zakres prac zleconych) 

 

7) Niniejszą ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

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).** 

 

 

 
 
 

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

 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić 
**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna 
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Dotyczy zapytania ofertowego na: 

wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na 

terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 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 

 

Oświadczenie wykonawcy  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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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 wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie 

usługi dostępu do Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 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 do 

Zapytania ofertowego 
 

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

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH / USŁUG  

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

wykonał lub wykonuje należycie roboty budowlane/usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale IV ust. 16.3.1. 

 

Lp. 

Przedmiot 

Usługi/ 

roboty budowlanej 

Zamawiający 

Data 

rozpoczęcie usługi/ 

roboty budowlanej 

(umowy) 

Data 

zakończenia 

usługi/ roboty budowlanej 

(umowy) 

1   
  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane/usługi 

zostały zrealizowane należycie (poprzez załączenie do oferty np. referencji, protokołów). 

 

 

PODPIS(Y): 

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

(data, miejscowość),        (podpisy) 
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Załącznik nr 4 do  

Zapytania ofertowego 
 
 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ………………………2018 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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

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

Szpitalem, reprezentowanym przez: 

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 .....................................................................................................* 

 

lub 

 

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: „Wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz 

świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Otwocku” 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 na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 

http://prod.ceidg.gov.pl/
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności (Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa 

wspólnotowego obowiązujący w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo 

objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 1 sierpnia 2006, str. 2), 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

8. Przedmiotem umowy jest wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie 

usługi dostępu do Internetu na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku z 

podziałem na dwa etapy: 

3) Etap I – wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej, 

4) Etap II – świadczenie usługi dostępu do Internetu. 

9. Etap I – wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej będzie polegał na: 

8) połączeniu: 

c) 2 (dwóch) istniejących punktów dystrybucyjnych w budynkach A i B z serwerownią w 

budynku R, 

d) budynków N, D, E, H i S z serwerownią w budynku R, 

9) inwentaryzacji stanu istniejącego posiadanych przez Szpital urządzeń, szaf, itp. potrzebnych 

do współpracy z siecią światłowodową, 

10) przedstawieniu koncepcji przebiegu wewnętrznej sieci światłowodowej na terenie szpitala, 

11) uzgodnieniu z Zamawiającym proponowanych rozwiązań przedstawiających 

charakterystyczne parametry techniczne i uzyskaniu jego akceptacji w tym zakresie, 

12) przeprowadzeniu wizji lokalnej w celu prawidłowego wykonania dokumentacji, zapoznania 

się z układem budynków, 

13) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z naniesieniem na mapę do celów projektowych 

wybudowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego wewnętrznej sieci 

światłowodowej, 

14) budowie wewnętrznej sieci światłowodowej na terenie Szpitala wraz z uruchomieniem sieci, 

potwierdzonej odpowiednimi pomiarami. 

10. Etap II – świadczenie usługi dostępu do Internetu będzie polegać na świadczeniu usługi przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru Etapu I. 
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11. W ramach Etapu I dotyczącego budowy wewnętrznej sieci światłowodowej należy wykonać 

rurociąg z rur HDPE z jedną studnią typu SK1 od granicy nieruchomości do serwerowni 

zlokalizowanej w budynku R. 

12. Parametry techniczne i założenia projektowe sieci wewnętrznej: 

5) każda z lokalizacji powinna być zapięta kablem światłowodowym jednomodowym o 

przepustowości minimum 6 J, 

6) zakończenie kabla w serwerowni: patchpanel o odpowiedniej wielkości, 

7) zakończenie kabla na punkcie dystrybucyjnym: mufy naścienne (budynek D, H, S), patchpanel 

do szafy rack 19” (budynek A, B, N, E), 

8) długość kabla określona na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę. 

13. Założenia projektowe i dotyczące świadczenia usługi dostępu do Internetu w ramach Etapu II – 

wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne (minimalny poziom jakości świadczonej 

usługi): 

6) przepustowość łącza:  min. 100/100 Mbit/s 

7) ilość adresów IP:   min. 8 adresów IP, 

8) kabel:    światłowodowy zakończony złączem RJ-45, 

9) długość kabla:  określona na podstawie wizji lokalnej przez 

Wykonawcę, 

10) świadczenie usługi: 24 h/dzień, 7 dni w tygodniu, 60 miesięcy. 

 

§ 2. 

Terminy realizacji 

4. Termin realizacji Etapu I przedmiotu umowy określa się na okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od 

dnia podpisania umowy. 

5. Termin realizacji Etapu II przedmiotu umowy określa się na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od 

dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru Etapu I. 

6. Wykonawca zapewni na okres 7 dni testowanie wykonanego łącza. Jeżeli testy wykażą niezgodność 

z wymogami zapytania ofertowego i niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Pozytywny wynik testów będzie skutkował 

podpisaniem protokołu odbioru Etapu I. 

7. Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy. 
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8. Obowiązki Wykonawcy: 

3) dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 

1 egzemplarz na nośniku elektronicznym, 

4) w dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz  

na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została 

wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i 

przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. 

 

§ 3. 

Kwalifikacje i środki Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i środki techniczne umożliwiające 

wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania Etapu I przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości: ___________ zł netto, w tym ___________ VAT, co stanowi ___________ zł brutto 

(słownie: ___________). 

2. Z tytułu wykonania Etapu II przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał comiesięczne 

wynagrodzenie (zwane dalej „Abonamentem”) w wysokości: ___________ zł netto, w tym 

___________ VAT, co stanowi ___________ zł brutto (słownie: ___________). 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o nr ______________________________________________ w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Etapu I jest odebranie wykonania przedmiotu 

umowy na podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5.  

Kary umowne - dotyczy Etapu I 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 
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1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5,00% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,00% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 

10 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 

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

Wykonawcy. 

 

§ 6. 

Kary umowne - dotyczy Etapu II 

1. Wykonawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania świadczenia usługi z uwagi  

na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych (zwanego dalej: „Przerwą 

Serwisową”). 

1) O Przerwach Serwisowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o Przerwie Serwisowej będzie zawierała daty i 

godziny rozpoczęcia oraz zakończenia prac serwisowych, charakter i krótki opis prac, 

możliwy wpływ na świadczone usługi, numery kontaktowe do osób przeprowadzających 

prace, z którymi należy się kontaktować w razie potrzeby – są to warunki bezwzględne 

kwalifikacji danej przerwy w świadczeniu usługi do Internetu jako Przerwy Serwisowej. 

2) Suma czasu Przerw Serwisowych nie może łącznie przekraczać 8 godzin w miesiącu 

kalendarzowym. 

3) Brak Przerw Serwisowych w danym miesiącu kalendarzowym nie powoduje wydłużenia 

dostępnego czasu Przerw Serwisowych bez naliczania kar umownych w kolejnych 

miesiącach. 

4) Czas trwania Przerw Serwisowych nie wlicza się do sumy czasu, w którym Wykonawca nie 

świadczył usługi dostępu do Internetu lub świadczył usługę dostępu do Internetu o 

nienależytej jakości, o czym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6. 
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5) Czas Przerw Serwisowych przekraczający wymogi, o których mowa w pkt 2, jest wliczany do 

sumy czasu, w którym Wykonawca nie świadczył usługi dostępu do Internetu lub świadczył 

usługę dostępu do Internetu o nienależytej jakości, o czym mowa w ust. 4. 

6) Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1 stanowi podstawę do 

zastosowania zapisów umowy, o których mowa w ust. 4. 

2. Zamawiający jest uprawniony do składania Wykonawcy zastrzeżeń odnoszących się do jakości 

świadczonych przez Wykonawcę usług dostępu do Internetu zgodnie z danymi kontaktowymi. 

3. Zamawiający jest uprawniony do składania Wykonawcy reklamacji i zastrzeżeń odnoszących się 

do jakości świadczonej usługi dostępu do Internetu, w szczególności wówczas, gdy jakość 

świadczonej usługi dostępu do Internetu ulega obniżeniu lub gdy usługa ta nie jest dostępna. 

Wykonawca obowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie niezwłocznym, ale nie dłuższym 

niż 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy reklamacja Zamawiającego okaże się zasadna, tj. wówczas, gdy Wykonawca 

nie świadczył usługi dostępu do Internetu lub świadczył usługę dostępu do Internetu o 

nienależytej jakości, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące świadczenia: 

1) Zamawiający wymaga świadczenia usługi nieprzerwanego dostępu do Internetu lub z 

zapewnieniem określonego minimalnego poziomu jakości świadczonej usługi na poziomie 

99,90% czasu dostępności Internetu w skali danego miesiąca – co miesięcznie daje 

maksymalnie 0,10% łącznego czasu dopuszczalnej przerwy w dostawie Internetu bez 

naliczania kar umownych. 

2) Brak przerw w dostawie Internetu w danym miesiącu kalendarzowym nie powoduje 

wydłużenia przerw w dostawie Internetu bez naliczania kar umownych w kolejnych 

miesiącach. 

3) Przekroczony łączny dopuszczalny czas przerwy w skali miesiąca kalendarzowego będzie 

skutkował naliczeniem kary umownej w postaci odpowiadającej jej zmniejszonej kwocie 

płatności za usługę od wartości kolejnego Abonamentu. 

4) Czas przerwy w dostępie do Internetu będzie liczony od momentu zgłoszenia awarii do 

Wykonawcy. Zgłoszenia te będą mogły być wysyłane 24h na dobę. W poniższej tabeli 

przedstawione są poziomy kar umownych za przekroczenie kolejnych przedziałów 

czasowych powyżej dopuszczalnego czasu: 

Odchylenie od poziomu dostępności usługi dostępu 
do Internetu 

Wysokość kary umownej jako 

% abonamentu miesięcznego 



 
 

 

 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

 05-400 Otwock str. 22 

 

od do (włącznie) 

0,10% 0,15%  5% 

0,15% 0,25% 10% 

0,25% 0,50% 25% 

0,50% 1,00% 50% 

> 1,00% 100% 100% 

 

5) Poziom dostępności usługi w danym miesiącu kalendarzowym będzie obliczany wg 

poniższego wzoru:  

 

𝑃𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚 𝑑𝑜𝑠𝑡ę𝑝𝑛𝑜ś𝑐𝑖 =  
Σ 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢 𝑡𝑟𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑖𝑖

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑦𝑚
 

 

 

§ 7. 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Etapu I przedmiotu umowy lub opóźnienia w 

ich wykonaniu przekraczającego 14 dni. 

2. Umowa nie może być rozwiązana przez Zamawiającego przed upływem określonego  

w § 2 ust. 2 terminu, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy określonego 

w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

3. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego przed upływem okresu obowiązywania umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązanie w tym czasie umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, spowoduje obowiązek zapłacenia 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz odpowiednio przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznej wartości usługi netto 

wskazanej w § 4 ust. 2 i liczby pełnych miesięcy w okresie od dnia rozwiązania umowy do upływu 

okresu obowiązywania umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2 każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę na koniec 

najbliższego pełnego okresu rozliczeniowego za porozumieniem stron. 
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5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia 

jej postanowień przez każdą ze stron. 

6. Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę respektując termin wypowiedzenia w 

przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, o ile 

Wykonawca po pisemnym wezwaniu go do tego przez Zamawiającego, nie zaprzestaje naruszeń 

w terminie 3 dni od wezwania. Oświadczenie musi zawierać uzasadnienie, to jest wskazanie 

naruszeń przez Wykonawcę warunków umowy, które były powodem rozwiązania umowy. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od przedmiotowej umowy, określonego w art. 491, 492 

oraz art. 635 Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących przypadkach: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

2) istotna część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, co 

uniemożliwi Wykonawcy należyte i terminowe wykonanie umowy, 

3) Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu 

prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, 

4) zostanie złożony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o 

upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności). 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 60 dni - począwszy od dnia 

następującego po dacie powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających decyzję 

odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej - pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym: 
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1) o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub 

innego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszenia upadłości – 

następnego dnia od dnia jej ogłoszenia, 

2) o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 

termin bądź zakres prac. 

 

§ 9. 

Gwarancja – dotyczy Etapu I 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy obejmującej 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego zostaje rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

gwarancji jakości. 

2. Termin gwarancji jakości wykonania robót wewnętrznej sieci światłowodowej i użytych 

materiałów oraz urządzeń (Etap I) ustala się na ………………………………(zgodnie ze złożoną ofertą) 

miesiące od daty zakończenia odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 

2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi 

lub gwarancji. Jeżeli, Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia 

lub tych napraw nie dokona w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 

4 umowy. 

 

§ 10. 

Prawa autorskie 

Na Zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji projektowej 

utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

7) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji dowolną 

techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną bądź analogową lub cyfrową 

przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego, 
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8) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego dla 

własnego użytku, 

9) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez 

Zamawiającego na jego własne potrzeby, 

10) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD, 

11) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero, 

12) publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 11. 

Dane osobowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania przedmiotu umowy do przestrzegania 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 r.  

o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.412, z późn.zm.) oraz przepisów 

wewnętrznych o ochronie informacji udostępnionych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone 

w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: 

RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

4. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza WYKONAWCY dane osobowe, tj. zbiór danych 

osobowych pracowników do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

Umowie. 

5. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 

osobowych, tj. dane zwykłe: imię i nazwisko pracowników, adres siedziby, adres e-mail, 

stanowisko, NIP, REGON, numer telefonu wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
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niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w 

art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b 

RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich 

innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas 

trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie 

zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji 

ochrony powierzonych danych osobowych. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
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15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. 

Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej.  

16. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 

osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, 

do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 

regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o 

fakcie usunięcia danych. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

§ 12. 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 

ich wprowadzenia: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia: 

a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn  

zależnych od Zamawiającego, 

b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

c) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii lub 

odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

d) zmiany przepisów prawa, 

e) działania siły wyższej, 
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f) uzyskania zgody przez Zamawiającego na przedłużenie terminu realizacji projektu 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” od instytucji finansującej 

projekt, 

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową, 

2) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do 

aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

2. Wszelkie zmiany treści wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  

nieważności. 

3. Korespondencja mailowa będzie honorowana tak jak korespondencja tradycyjna. Potwierdzenie 

otrzymania maila zostanie uznane za  skutecznie otrzymana korespondencja. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 

1907 z pozn. zm.). 

2. Ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

13. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oświadcza, iż jest administratorem danych 
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych 
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do 
danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych 
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie 
Porozumienia/ Umowy/ Zamówienia itp. 

14. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że wyznaczył inspektora ochrony 
danych, o którym mowa w art. 37 - 39 RODO. 

15. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w 
Otwocku: kontakt-iod@zozmswia.pl. 

16. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez SP ZOZ Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Otwocku na podstawie art. 6 ust.1  lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją 
Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, 
służbowy adres email. 

17. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile 
nie będzie się to wiązało z koniecznością  wynikającą z realizacji Porozumienia/Umowy/ 
Zamówienia itp.  

18. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywa ne do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

19. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 
kalendarzowego w którym Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba 
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
dochodzenie roszczeń itp. 

20. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

21. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

22. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością 
zawarcia i  realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie  żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru SPZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku) rozwiązaniem Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z winy kontrahenta. 
Wniesienie  przez  wyżej  opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem 
kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

23. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku nie będzie  podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO.  

24. Kontrahent zobowiązuje się poinformować wskazane przez siebie osoby fizyczne nie podpisujące 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści  niniejszej klauzuli 
informacyjnej. 

 


