
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SANOKU

38-500 SANOK
ul. 800-lecia 26

 

   NR KRS 0000059726
          Sąd Rejonowy w Rzeszowie
          XII Wydział Gospodarczy KRS
          ul. Trembeckiego 11 a, 35-959 Rzeszów

                  SPECYFIKACJA
          ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:
PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO     o  wartości  zamówienia  mniejszej  niż  
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity DZ.U. z 2015 r.,  poz. 2164   z pó  ź  , zm.  )  

na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym
INFOMEDICA, AMMS,SPI,BI wraz z rozbudową modułów laboratorium oraz
systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w Sanoku

Oznaczenie sprawy:  SPZOZ/PN/07/2017

Przewodniczący Komisji Przetargowej:   
SIWZ została zatwierdzona: 
Sanok, dnia. ........................

            podpis i pieczęć  
        

         
                                   Podpis i pieczęć zatwierdzającego



I.    ZAPISY  WSTĘPNE

1. Postępowanie jest organizowany przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty  na
wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   –
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r.,  poz. 2164 z póź, zm. )
2.  Zamawiający  deklaruje  traktować  na  równych  prawach  wszystkie  podmioty  ubiegające  się
o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący
zachowanie uczciwej konkurencji.
3.  O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  wyłącznie  wykonawcy,  których  oferta  odpowiada
zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymogi SIWZ.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU
Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK 
REGON 370444345,   NIP 687-16-40-438
tel. 013 4656100, fax. 013 4656200

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: 
Dział Zamówień Publicznych SPZOZ w Sanoku
Adres:ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, 
 tel/fax. 013 4656290 
Strona internetowa: www.zozsanok.pl  
Adres poczty elektronicznej:  zam.pub@zozsanok.pl
Godziny urzędowania : 7:30 – 15:05       

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1)   Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie:  przetarg  nieograniczony  o  wartości   szacunkowej
wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2015
r.,  poz. 2164 z póź, zm. )
2)  Postępowanie prowadzone jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r.,  poz. 2164 z póź, zm. ) zwaną dalej „Ustawą
Pzp”lub „Pzp”.
3)  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.10  ust.1,  art.  24aa i  39-46 Prawa

zamówień publicznych.
4)Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
.  

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na   objęciu  nadzorem
obejmującym  m.in.  udostępnianie  poprawek  w  przypadku  stwierdzenia  błędów,
wprowadzanie zmian w zakresie wymaganym zmianami obowiązujących przepisów prawa
modułów  oprogramowania  aplikacyjnego  użytkowanego  w  SPZOZ  w  Sanoku  oraz
świadczenie  usługi  administracji,  serwisu  pogwarancyjnego,  dostarczanie  nowych  wersji
oprogramowania  zgodnych  w  obowiązującym  prawem  oraz  wsparcia  technicznego
użytkowników systemu RIS i PACS używanym w SPZOZ w Sanoku
Wspólny słownik zamówień:
CPV – 48.18.00.00-3 – pakiety oprogramowania medycznego
CPV – 48.00.00.00-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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CPV – 72.25.32.00-5 – usługi w zakresie wsparcia systemu

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ
oraz  we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza  się  składanie  oferty  na  jedną,  kilka  lub  wszystkie  części-pakiety,  w  przypadku
niewypełnienia  jakiejkolwiek pozycji w danej części (ofercie) - taką niepełną ofertę na daną część
zamawiający odrzuci.

Pakiet  nr 1 –  nadzór nad oprogramowaniem aplikacyjnym INFOMEDICA, AMMS,SPI,BI wraz z
rozbudową modułów laboratorium

Pakiet  nr 2–   nadzór nad systemem RIS/PACS

Szczegółowy  opis,   zakres  i  wielkość  przedmiotu  zamówienia  został  zawarty  w  formularzu
przedmiotu zamówienia,  załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

VIII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

IX.  INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMOWIENIACH UZPUEŁ NIAJĄCYCH.  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt. 3   ustawy Prawo zamówień publicznych.  

X.       TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamówienia wymagany:   36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia –
zawarcia umowy 

XI.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Zgodnie z art.  22  ust.1  Ustawy Pzp,  o  udzielenie Zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,
którzy :  

  1) nie podlegają wykluczeniu    
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Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia   nie  może  podlegać  wykluczeniu  z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w  art. 24
ust.1  oraz w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
    2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów– 
– Zamawiający nie ustalił szczegółowego warunku

2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej –
– Zamawiający nie ustalił szczegółowego warunku

2.3. zdolność technicznej lub zawodowej – 
– Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że   w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem  terminu  składania  ofert  lub  w  okresie  działalności  –  jeżeli  jest  krótszy  niż  3  lata
zrealizował  lub  realizuje  należycie,  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  usłudze
nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym INFOMEDICA, AMMS,SPI,BI i /lub systemem
RIS/PACS w jednostce służby zdrowia o wartości co najmniej:
w  pakiet nr.1-      300 000,00zł brutto
w  pakiet nr.2-        50 000,00zł brutto

i  potwierdzi  ten  fakt  dowodem tj.  Referencją  lub  innym dokumentem ,  (  dokument  powinien
określać   datę  jego  wystawienia,  podmiot  wystawiający  dokument  i  przedmiot,  )  lub
oświadczeniem  wykonawcy  jeżeli   z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

-  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca  wykaże że dysponuje co najmniej jednym
specjalistycznym samochodem niezbędnym do realizacji zamówienia tj. transportu odpadów.

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych.
Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  zobowiązany  jest
udowodnić  zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Jeżeli  zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym  mowa  powyżej  ,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b.  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże  
    zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane przez 
    Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp,  najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada
czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Warunki   zostaną  ocenione  w systemie   zero  –  jedynkowym,  tzn.  „spełnia”  –  „nie  spełnia” na
podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. 
Nie  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  ww.  warunków  będzie  skutkować  wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania i   odrzuceniem jego oferty. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

XII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH  SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWNIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Druki, które należy wypełnić, podpisać ( przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy), i
załączyć do oferty:

a)  Formularz ofertowy – zał. Nr 1
b)  Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. Nr 2
c)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 3
d) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postęp. na pod.  art. 24 ust1 oraz ar.24ust.5  
     pkt.1 Ustawy– zał. nr 4
e)  Parafowany wzór umowy– zał. Nr 5-(zalecane)
f)  Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
      pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 
      postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
      lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2. Oświadczenia, które należy złożyć  w oryginałach, oraz dokumenty, które należy złożyć  w
oryginałach  ewentualnie  w  kopiach  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez
Wykonawcę  (osoba/osoby  uprawniona/e  do  reprezentowania  firmy),  podmiot  na  którego
zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie  zamówienia  albo  podwykonawca  w  zakresie  dokumentów  które  każdego  z  nich
dotyczą:

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców
którzy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu mowa w
części XI pkt. 1) SIWZ tj.  brak  podstaw wykluczenia  w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1. oraz art. 24 ust.5 pkt 1  i to potwierdzić, natomiast co najmniej jeden z podmiotów lub wszyscy
wspólnie muszą spełniać warunki o jakich mowa w części XI pkt 2 SIWZ,  i to potwierdzić.

2.1) wymagane dokumenty w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
w  okolicznościach,o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  oraz  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp,
Wykonawca przedkłada:
a)  o  ś  wiadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  post  ę  powania  –  wypełnione  i  podpisane  
odpowiednio przez osob  ę   (osoby) upowa  ż  nion  ą   (upowa  ż  nione) do reprezentowania Wykonawcy.  
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 
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oświadczenie  wykonawcy  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 
(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik  zał nr 6 do SIWZ)
Wraz ze złożeniem oświadczenia,  wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  Pzp  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  brak
podstaw wykluczenia: 
b)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia  w oparciu  o  art.  24 ust.  5  pkt  1  ustawy Pzp,  wystawiony nie wcześniej,  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.2)  wymagane dokumenty w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę  warunków, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
a) o  ś  wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post  ę  powaniu – wypełnione i podpisane  
odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.
Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  Pzp  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  w zakresie  wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
b)  Wykaz  dostaw wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz   z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane,  (wg.  odpowiedniego  warunku  udziału  w  postępowaniu)  oraz  załączeniem  dowodów
określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
ma rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli  z uzasadnionych przyczyn  o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy 

2.3)  Wymagane dokumenty  potwierdzające,  spełnianie przez oferowane dostawy  wymagań
określonych  przez zamawiającego:
Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  Pzp  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających  spełnianie
przez oferowane dostawy  wymagań  określonych   przez zamawiającego:  brak Zamawiający  nie
wymaga

2.4) WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 b) składa odpowiedni dokument
lub dokumenty,  wystawione zgodnie z prawem kraju,  w którym ma siedzibę  lub miejsce
zamieszkania, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie  rodzajów  dokumentów  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,w
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postępowaniu  o  udzielenia  zamówienia   (Dz.  U.z  2016  r.,  poz.  1126,  )  tj.  dokumenty
potwierdzające, że:

   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

Jeżeli  w  kraju  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba której  dokument dotyczy nie wydaje się  dokumentów, o których mowa
powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym  odpowiednio oświadczenie  wykonawcy,ze
wskazaniem osoby  albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której
dokument miał dotyczyć  , złożone przed notariuszem lub organem  sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsca  zamieszkania   wykonawcy  lub   miejsca  zamieszkania  tej  osoby.   -  wystawione  z
odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Powyższe dokumenty winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę  mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na
zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami  w stopniu umożliwiającym  należyte wykonania zamówienia
publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje
rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów Zamawiający  żąda  dokumentów  określających  w
szczególności:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia

4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału  w postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych

lub do świadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności
dotyczą 

Zamawiający żąda od wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach
określonych  w  art.22a  ustawy  Pzp,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów
dokumentów wymienionych  ppkt 2.1 b. 

XIII.     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO
Z WYKONAWCAMI. 
1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  i  informacje  Wykonawcy  i  Zamawiający  przekazują
pisemnie, faksem lub emailem  zam.pub@zozsanok.pl z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami,
która na podstawie art. 10 c 1  ustawy Pzp musi być złożona pisemnie za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.  Prawo Pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca jak również formę pisemną zastrzega się dla uzupełnianych na podstawie
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art. 26  ustawy Pzp dokumentów lub/ i oświadczeń lub i / pełnomocnictw,    o których mowa w art .
25 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej
uważa się za złożone w terminie (określonym w SIWZ, piśmie  lub ustawie), jeżeli ich treść dotarła
do  Zamawiającego  przed  upływem  terminu  i  została  niezwłocznie  potwierdzona  przez
Zamawiającego.
2.  Wykonawca może zwracać  się  do Zamawiającego o wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia;  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed
upływem terminu  składania  ofert,  pod warunkiem,  że wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym
upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert. Jeżeli   wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia wpłynął  po upływie terminu składania wniosku (o
którym mowa powyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku (o którym mowa powyżej). Treść wyjaśnienia zamawiający zamieści na
stronie www.zozsanok.pl , bez ujawniania źródła zapytania.
Treść  zapytań  prosimy wysyłać  dodatkowo  w formie  edytowalnej  drogą  elektroniczną  na  adres
zam.pub@zozsanok.pl
3.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zwołania  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
Informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania
źródeł zapytań, zamawiający zamieści na stronie www.zozsanok.pl  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w
ten sposób zmianę oraz informację o przedłużeniu  terminu składania ofert Zamawiający zamieści na
stronie www.zozsanok.pl 
5.  Kopię  Odwołania,  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  oraz  informacje  o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej  przez Zamawiającego (zgodnie z art.181
ust.1  ustawy Pzp)  Wykonawcy  przekazują  w formie  pisemnej,  faksem lu  emailem.  Kopie
odwołań  dotyczących  treści  ogłoszenia  lub  postanowień  SIWZ  Zamawiający  zamieści  na
stronie www.zozsanok.pl
  
XIV.   WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  PORUZUMIEWANIA  SIĘ
Z WYKONAWCAMI 

Krystian Skoczyński – w sprawach formalnych tel/fax. 0134656290 
Łukasz Węgrzyniak – w sprawach merytorycznych  tel/fax. 0134656181 

XV.      WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Wadium nie jest wymagane

XVI.          TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą .

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się  wraz z upływem terminu składania ofert.  

XVII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – zalecany

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
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2. Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,
Zamawiający nie  przewiduje  zwrotu kosztów udziału  w Postępowaniu,  z  wyjątkiem sytuacji
opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp

3. Oferty  należy  złożyć  w  formie  druku  odpowiednio  zabezpieczonego,  gwarantującego
nienaruszalność.

4. Oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami)– musi być złożona w formie pisemnej napisana w
języku polskim na maszynie,  komputerze lub pismem drukowanym (musi być  czytelna) oraz
podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy.  (uprawniony  do
reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych  zgodnie z wpisem z odpowiedniego
rejestru  lub  z  zaświadczeniem  o  wpisie  do  ewidencji  albo  przez  osobę  umocowaną  przez
osobę/osoby uprawnioną/e, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty).

5. ZALECA  SI Ę  ABY  KA ŻDA  ZAPISANA STRONA  OFERTY  BYŁA  KOLEJNO
PONUMEROWANA  I  PODPISANA  LUB  PARAFOWANA  PRZEZ  OSOB Ę
UPRAWNIONĄ  J.W.  I  ABY  STRONY  OFERTY  BYŁY  TRWALE  ZE  SOB Ą
POŁĄCZONE.

6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami  należy umieścić  w zabezpieczonej kopercie opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz napisem:                 

    „PRZETARG –  świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym
     INFOMEDICA, AMMS,SPI,BI wraz z rozbudow ą modułów laboratorium  
        oraz  systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w Sanoku”

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26
Znak : SP ZOZ/PN/07/2017
( z wyraźnym nadrukiem)
NIE OTWIERA Ć W SEKRETARIACIE
Liczba stron.....................

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na
język polski, poświadczone przez wykonawcę.

8. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty.
9.  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”
przez wykonawcę.
10. W przypadku składania dokumentu w formie kserokopii musi być on poświadczone za zgodność
z oryginałem, oświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej,
datą.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
12.W  przypadku  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  co do których Wykonawca
zastrzega że nie mogą  być  udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być  oznaczone
klauzulą „ Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r. nr. 153 poz. 1503)” i
dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informację
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informację posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
13.Wykonawca  wykaże  w  ofercie  tę  część  zamówienia  której  wykonanie  powierzy
podwykonawcom. 
− Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.
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15. Oferta wysłana przez firmę kurierską w jej opakowaniu musi zawierać adres Wykonawcy oraz
oznaczenie jakie dokumenty zawiera (umożliwiać identyfikację dokumentów jako oferty) i czy są
zabezpieczone.

16.W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np.
materiałów  reklamowych,  informacyjnych)  pożądane  jest,  aby  stanowiły  odrębną  część  nie
złączoną z ofertą w sposób trwały.

17. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
Postępowaniu albo  reprezentowania  w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.  Pełnomocnictwo  należy  przedłożyć  w  ofercie  w  formie  oryginału  lub  kopii
poświadczonej przez notariusza, 

XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T.

1. Miejsce składania ofert:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT 

2.   Termin składania ofert:
      do dnia 28.02.2017 r. godz. 10.00 
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert:
       Budynek Administracji  SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26- , POK. NR 11

Dnia 28.02.2017 r. godz. 11.00

XIX.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
1.  Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  siwz oraz  obejmować  wszelkie  koszty
(w tym podatek VAT), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych kosztów
związanych z realizacją zamówienia .  
W  przypadku  gdy   wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  zamawiającego  o  tym  fakcie  wskazując
nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
2. cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do  SIWZ – w złotych
polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i
brutto z  podaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz w formularzu – „Formularz cenowy,
przedmiotu zamówienia” – zał. nr 2 do SIWZ – ceny za wszystkie elementy zamówienia, jak: cenę
jednostkowa  netto, cenę jednostkowa brutto, wartość netto, stawkę podatku vat, wartość brutto. 
3. Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp, 
4. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować następującą zasadę obliczania wartości sprzedaży
brutto zgodnie ze wzorem:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

XX.   INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE  WALUT  OBCYCH  ,  W  JAKICH  MOG Ą  BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIJ ĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY.
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Przy  dokonywaniu  wyboru  oferty  zamawiający  stosuje  wyłącznie  zasady  i  kryteria  określone
w niniejszej specyfikacji.

1.2.Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (w%): 
pakiet  nr 1,2,
LP.                                                   KRYTERIUM          RANGA

1. Oferowana  cena 60,00%

2 Czas reakcji serwisu (pakiet 1) /  czas usunięcia błędu krytycznego
(pakiet 2)

40,00%

                      R a z e m: 100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie
koszty  związane  z  realizacją  umowy,  jakie  ma pokryć  Zamawiający  pod  rygorem  niemożności
domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą  otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny
wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P=   Cena najniższa x kryterium

       Cena badana 

b) 
Pakiet  1
Wzór dla kryterium „czas reakcji serwisu”:

1 dzień: - 40 pkt
2 dni: - 20 pkt
3 dni i więcej: - 0 pkt

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów za termin podjęcia interwencji w przypadku
błędu krytycznego: 40 pkt

Pakiet  2
Wzór dla kryterium „czas usunięcia błędu krytycznego”:

1 dzień: - 40 pkt
2 dni: - 20 pkt
3 dni i więcej: - 0 pkt

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów za termin podjęcia interwencji w przypadku
błędu krytycznego: 40 pkt

XXII.  INFORMACJE  DOTYCZACE  POPRAWY  OCZYWISTYCH  OMYŁ EK
PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK

Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych  oraz innych
omyłek   w ofercie na poniższych zasadach:
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1.Zamawiający  poprawia  w  ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie.  Warunkiem  poprawienia
omyłek  pisarskich  jest  ich  oczywistość  (omyłka  oczywista  znaczy  bezsporna,  niebudząca
wątpliwości). 
2.Zamawiający  poprawia  w  ofercie  oczywiste  omyłki  rachunkowe  z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności:
1. wszelkie omyłki polegające na  podaniu wadliwego wyniku będącego skutkiem wykonania

działania arytmetycznego, 
2. nieprawidłowego  podania  kwoty  podatku  VAT  (przy  zastosowaniu  przez  wykonawce

prawidłowej stawki VAT)
3. w przypadku gdy: 

- cenę  jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  że prawidłowo
podano  liczbę  jednostek  miar  i  ten  zapis  ceny  jednostkowej,  który  odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny,
-   cenę  za  część  zamówienia  podano  rozbieżnie  słownie  i  liczbą,  przyjmuje  się,  że
prawidłowo  podano ten zapis,. Który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
Jeżeli  ani  cena podana liczbą  ani  podana słownie nie odpowiadają  obliczonej  cenie,
przyjmuje się,ze prawidłowo podano ceny  wyrażone słownie.

Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz liczba jednostek miar. 
3.  Zamawiający  poprawia  w  ofercie   inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona .
W szczególności poprzez istotną zmianę treści oferty rozumie się poprawę skutkującą zmianą/
zmianami powodującymi wzrost lub obniżenie wartości (ceny) oferty o 10 % w stosunku do
wartości  wynikającej z ceny ofertowej.    

XXIII.   INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.  Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  wynikającym
z art. 94 Pzp .tj. w terminie nie krótszym  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia   o wyborze
oferty elektronicznie (emailem, faksem),  natomiast w przypadku przekazania zawiadomienia   o
wyborze oferty w inny sposób  w terminie nie krótszym niż 10 dni. 
Zamawiający może zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o których mowa w zdaniu pierwszym jeśli  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  została  złożona  tylko  jedna  oferta  lub  upłynął  termin  do  wniesienia  odwołania  na
czynności  Zamawiającego  wymienione  w art.  180  ust.2  lub w następstwie  jego  wniesienia  izba
ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące post. Odwoławcze. 
2.  Jeżeli  wykonawca,  którego oferta została wybrana uchyla  się  od zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych
ofert,  bez przeprowadzania ich ponownego badania i   oceny,  chyba, że zachodzą  którakolwiek z
przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
3.  Przed podpisaniem umowy,  na żądanie  Zamawiającego i  terminie przez  niego  wyznaczonym
Wykonawca przedłoży oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w szczególności
z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej.  Nadto  osoby
reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą  dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty lub przedłożonych dokumentów rejestrowych, o których mowa
powyżej
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4.W przypadku  udzielenie zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23
ust.1  ustawy  Pzp)-   zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  zażąda  złożenia  umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. 
5.Wybrany  wykonawca  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  podpisze
przygotowaną umowę.

XXIV.   ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY. 

Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz zgodnie z zapisami i  warunkami
określonymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej

XXV. ZMIANA POSTANOWIE Ń  UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI  OFERTY

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały
przewidziane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych 
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
W szczególności dopuszczalne są zmiany:

a) korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż
wynikająca  z treści  oferty  bądź  szerszy zakres zobowiązania  wykonawcy lub kształtujące  w
sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie,
w szczególności  w ratach zamiast  jednorazowej  płatności,  bądź  przewidujące dłuższy termin
zapłaty.

2.  Możliwe  są  również  wszystkie  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  które  zostały
przewidziane w ustawie Pzp, szczególnie w art. 144 Pzp.
Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

XXVI. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia
zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie  wraz z podaniem części zamówienia
której  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i  podania  przez  wykonawcę  firm
podwykonawców.  Brak  informacji,  o  której  mowa  powyżej,  będzie  uznany  za  stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonym  w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać  zamawiającemu, że proponowany
inny  podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż
podwykonawca na  którego zasoby się powoływał. 
3.  Zamawiający  w  niniejszej  siwz  nie  zastrzega,  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę
kluczowych części zamówienia lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

XXVII. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII. ZALICZKI  NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
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Zamawiający nie przewiduje  udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXIX.    POUCZENNIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJACYM
WYKONWCOM W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.  Zgodnie  z  Działem  VI  Prawa  zamówień  publicznych  środki  ochrony  prawnej  przysługują
wykonawcy,  uczestnikowi konkursu,  a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. 
Ponadto  środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu oraz  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  przysługują  również  organizacjom  wpisanym na listę,  którą  prowadzi  i
ogłasza Prezes Urzędu Zamówień  Publicznych na stronie internetowej  Urzędu – lista organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
2.  Do  środków  ochrony  prawnej  w  niniejszym  postępowaniu  mają  odpowiednie  zastosowanie
następujące przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych  
Dział VI Środki ochrony prawnej 
rozdział 1 Przepisy wspólne (art. 179) 
rozdział 2 Odwołanie (180-198)
rozdział 3  Skarga do sądu (art. 198a-198g)

XXX.   ZAPISY KO ŃCOWE. 
Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 Prawa zamówień
publicznych oraz innych zapisów w/w Ustawy, które winny przynieść wykonawcy niezbędna wiedzę
w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.
Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w SIWZ,
oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy -  prawo zamówień
publicznych
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Załącznik nr 1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017
...............................
 pieczęć Wykonawcy 

OFERTA (wzór)
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego  na świadczenie usług w zakresie nadzoru
nad oprogramowaniem aplikacyjnym INFOMEDICA, AMMS,SPI,BI wraz z rozbudową modułów
laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w Sanoku 

1.Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi   w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :

Pakiet nr.1
NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN, 

STAWKA VAT......%
Słownie - wartość netto ........................................................................................................
Słownie - wartość brutto........................................................................................................
zgodnie z wypełnionym „Formularzem cenowym” – załącznik  nr 2 - 

Pakiet nr.2
NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN, 

STAWKA VAT......%
Słownie - wartość netto ........................................................................................................
Słownie - wartość brutto........................................................................................................
zgodnie z wypełnionym „Formularzem cenowym” – załącznik  nr 2 - 

Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,

2 Oświadczamy, że usługę, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonywać będziemy w sposób określony w
siwz, w okresie i w terminach zgodnie ze SIWZ.
Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia – zawarcia
umowy. 
3.  Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.
4.  Okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. 
pakiet 1 - Czas, w którym zobowiązujemy się do reakcji serwisu wynosi ........... dzień/ dni
pakiet 2-  Czas, w którym zobowiązujemy się do  usunięcia błędu krytycznego wynosi ........... dzień/ dni
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i   przyjmujemy ją
bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informację do przygotowania oferty.
6. Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy /gdy dotyczy/
...................................................................................................................................................................

 (wypełnić !!! W wypadku gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa powinien w sposób nie budzący wątpliwości zaznaczyć to w niniejszym
polu w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom)

8.  Jednocześnie  oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  niniejszej  Specyfikacji  oraz
z  wzorem  umowy,  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  i  wyrażamy  gotowość  zawarcia  umowy,
uwzględniającej warunki zamawiającego oraz warunki przedstawione w ofercie, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
9 Oświadczamy że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po
stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć. /jeżeli prowadzi należy przekreślić i złożyć odp. informację/
10. Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach

......................., dn. ...............................
          (podpis osoby – osób uprawnionych

do  składania  oświadczeń  woli
wraz z pieczątką imienną) 

SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017 Strona 15 z 33



      

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:............................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

Województwo ...................................................................powiat..................................................

Kod :  ......................................Tel./fax: .........................................................................................

REGON: .........................................................

NR KRS/ EDG......................................................prowadzony przez……………………………. 

INTERNET http:// ...........................................................................

e-mail: ..............................................................................................

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ..............................tel...................................................

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do  podpisania  umowy ................................................

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium :

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

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedmiotem    TAK  /  NIE*

......................., dn. ...............................
          (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017

Wykonawca:

………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie nadzoru
nad  oprogramowaniem  aplikacyjnym  INFOMEDICA,  AMMS,SPI,BI  wraz  z  rozbudową  modułów
laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w Sanoku ,  prowadzonego przez  Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej  w Sanoku, ul. 800-lecia 26, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w pkt.  XI

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  :   

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

w pkt. XI  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….

w następującym zakresie:..........................................................................................................................
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz

zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy

przedstawianiu informacji.

                                        
........................., DNIA ................ ........................................................

 (podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 4 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017
Wykonawca:

………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na świadczenie usług w zakresie nadzoru
nad  oprogramowaniem  aplikacyjnym  INFOMEDICA,  AMMS,S PI,BI  wraz  z  rozbudową  modułów
laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w Sanoku , oświadczam, co następuje:

O  Ś  WIADCZENIA DOTYCZ  Ą  CE WYKONAWCY  :                                                 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp  .

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą  oraz

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu

informacji.

........................., DNIA ................             ........................................................
 (podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5
 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017-pakiet 1
umowa  OBJĘCIA NADZOREM AUTORSKIM OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO
Wzór umowy: SPZOZ/SAN/ZP/.../.....  - WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu .........................  r. w Sanoku 
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sanoku, ul. 800-lecia 26 
NIP: 687-164-04-38, REGON: 370444345
zwanym dalej „Zamawiaj ącego” 
reprezentowanym przez:
Dyrektor  – Henryk Przybycień
a, 

.........................................................................
NIP: ....................., REGON: .....................
zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez:
................................................................................................

Umowę niniejszą zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Dane  w  niniejszej  umowie  są  zgodne  z  danymi  zawartymi  w  ofercie  przetargowej  Wykonawcy
do przeprowadzonego postępowania nr SPZOZ/PN/07/2017

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

§ 2. Zobowi ązania Wykonawcy
1) W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia:

a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
błędu  Oprogramowania  Aplikacyjnego  (tzn.  nie  spowodowanego  przez  Zamawiającego  powtarzalnego
działania  Oprogramowania  Aplikacyjnego,  w  tym  samym  miejscu  programu,  prowadzącego  w  każdym
przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): 

i) w  przypadku  tzw.  błędu  krytycznego,  tj.  takiego,  który  uniemożliwia  użytkowanie  Oprogramowania
Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej  funkcjonalności wskazanej  w dokumentacji użytkownika) i
prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których
niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:

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

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

(3) w  przypadku  wystąpienia  „błędu  krytycznego”  Wykonawca  może  wprowadzić  
tzw.  rozwiązanie  tymczasowe,  doraźnie  rozwiązujące  problem  błędu  krytycznego;
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana
jako błąd zwykły;

ii) w pozostałych przypadkach:

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili
podjęcia  przez  Wykonawcę  czynności  zmierzających  do  naprawy  zgłoszonego  błędu  zwykłego)
wynosi do 15 dni roboczych;
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(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego
wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

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

iv) Wykonawca  wymaga  udostępnienia  przez  Zamawiającego  zdalnego  dostępu  do  baz  danych  i
Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy

v) zgłoszenie  błędu  przez  Zamawiającego  odbywać  się  będzie  poprzez  witrynę  internetową  Wykonawcy
……………………………………………...................; w  razie  trudności  z  rejestracją  zgłoszenia  na  w/w
witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu:

(1) …………………………………….. dla połączeń z telefonów stacjonarnych;

(2) …………………………………….. dla połączeń z telefonów komórkowych. 

lub  pisemnie  na  formularzu  przesyłanym  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres
………………………………………………..…………….,  opcjonalnie  faksem  na  numer
……………………………………..,  wzór  formularza  stanowi  Załącznik  nr  2  do  niniejszej  Umowy;
wypełnienie  jednego  formularza  może  dotyczyć  tylko  jednego  rodzaju  problemu  występującego  w
konkretnym module;

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

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

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

(c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest  jak przyjęty  o godz.  8.00
najbliższego dnia roboczego; 

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

i) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, co odbywać
się będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie internetowej Wykonawcy;

ii) udostępniania  uaktualnień  Oprogramowania  Aplikacyjnego  (nowych  wersji  Oprogramowania
Aplikacyjnego) poprzez serwer ftp: ………………………………………, 

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

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

§ 3. Zobowi ązania Zamawiaj ącego
1) Zamawiający jest zobowiązany do:

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

b) wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z
bezpieczeństwem pracy systemu i  bezpieczeństwem  danych  gromadzonych  w systemie funkcjonującym  u
Zamawiającego, w tym w Oprogramowaniu Aplikacyjnym;
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c) powstrzymania  się  od  samodzielnego  lub  przy  udziale  osób  trzecich  dokonywania  jakichkolwiek  zmian  w
konfiguracji oprogramowania (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
lub sprzętu  komputerowego,  na którym wykorzystywane  jest  Oprogramowanie Aplikacyjne  objęte  niniejszą
Umową,  w  tym  Zamawiający  zobowiązuje  się  nie  dokonywać  nieautoryzowanych  przez  Wykonawcę
modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale
muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za
uprzednią  wyraźną  zgodą  Wykonawcy  lub  przez  Autoryzowanego  Partnera  Serwisowego  Wykonawcy.
Aktualna  lista  Autoryzowanych  Partnerów  Serwisowych  zamieszczona  jest  na  witrynie  internetowej
……………………………………………………

d) prowadzenia  rejestru  kontaktów  z  Wykonawcą,  obejmującego  w  szczególności  rozmowy  telefoniczne,
wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności;

e) dostarczenia  na  wniosek  Wykonawcy  wskazanych  fragmentów  lub  całości  baz  danych  Oprogramowania
Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu poniższej procedury:

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

ii) Uprawiony  pracownik  Zamawiającego  przekaże  bazę  danych  Autoryzowanemu  Przedstawicielowi
Wykonawcy poprzez  jej  skopiowanie  na  serwer  SFTP  o  adresie
………………………………………………………………. w  pliku  archiwum  (np.  w  formacie  zip)
zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum
2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę  danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze
Strony  Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych.
Zaszyfrowany  plik  archiwum z  bazą  danych  będzie  skopiowany przez  pracownika  Zamawiającego do
katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać
pracownik Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych.

iii) Osoby  upoważnione  przez  Wykonawcę  do  przetwarzania  danych  osobowych  i  mogą  wnioskować  o
udostępnienie bazy danych ze Strony Wykonawcy, przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS;

iv) Osoby  upoważnione  ze  strony  Autoryzowanego  Partnera  do  przetwarzania  danych  osobowych  i
wrażliwych  mogą  wnioskować  o  udostępnienie  bazy  danych  ze  Strony  Wykonawcy,  przy  użyciu
indywidualnego konta na serwerze FTSP.;

v) Listę  osób mogących udostępniać  bazę  danych ze Strony Zamawiającego, przy użyciu indywidualnego
konta na serwerze SFTP, o którym mowa w pkt i) oraz pkt ii), (wraz z adresem e-mail i numerem telefonu
komórkowego), zawiera załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;

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

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

g) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr
1 było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww.
oprogramowania  zgodnie  z  dokumentacją  
i instrukcjami Wykonawcy;

h) dokonywania  zgłoszeń  ewentualnych  błędów  zgodnie  z  niniejszą  Umową  oraz  dostarczania  Wykonawcy
rzetelnych  i  wyczerpujących  informacji  o  stanie  Oprogramowania  Aplikacyjnego  
i  o  zamiarach  wprowadzenia  zmian  w działalności  Zamawiającego  (z  odpowiednim  wyprzedzeniem)  oraz
materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy;
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i) przekazywania  na  bieżąco  Wykonawcy  wszystkich  przepisów  i  regulaminów  obowiązujących  u
Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni
prawnych  lub  wskazówek  jednostek  nadrzędnych  (np.  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne);

j) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego zakresem,
określonym  w  §2  niniejszej  umowy,  w  tym  pracy  w  godzinach  popołudniowych  i  wieczornych,  a  także
zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

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

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

m) zapewnienia  zdalnego  dostępu  do  Oprogramowania  Aplikacyjnego  objętego  usługami  określonymi  w  §2
niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne.

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

§ 4. Płatno ści 
1) Za  realizację  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  określonego  w  §  1, Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  łączne

wynagrodzenie,  za  cały  okres  obowiązywania  niniejszej  umowy,  w  wysokości
…………………………………………… zł netto ,  powiększone o podatek  VAT wg stawki obowiązującej  w dniu
wykonania  usługi  w  danym  okresie  rozliczeniowym,  łącznie  brutto:  ……………………………………………  zł  ,
zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2) Usługi  objęte  niniejszą  Umową  będą  rozliczane  w  miesięcznych  okresach  rozliczeniowych,  z  zastrzeżeniem
postanowień ust. 4.

3) Miesięczna  wartość  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  wskazanego  w  §1,  w
wysokości …………………………………………… netto,  powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w
dniu wykonania usługi, łącznie …………………………………………… brutto  będzie płatne na podstawie faktur
VAT wystawianych miesięcznie w terminie i na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu
wykonania usługi. Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. 

4) Za  pierwszy  okres  rozliczeniowy  świadczenia  usług  opisanych  w  niniejszej  Umowie,  uważa  się  okres  od
pierwszego  dnia  obowiązywania  umowy  do  końca  miesiąca  kalendarzowego,  w  którym  nastąpiło  złożenie
podpisu przez Wykonawcę,  jeśli podpisał umowę jako ostatni lub, w którym  doręczono Wykonawcy umowę
podpisaną  przez Zamawiającego, jeśli  Zamawiający podpisał  umowę   jako   ostatni.   Za   pierwszy   okres
rozliczeniowy    Zamawiający    zapłaci    Wykonawcy  wynagrodzenie,    obliczone   jako   suma   wartości
miesięcznego    wynagrodzenia,    wskazanego  w   ust.   3,   począwszy  od   pierwszego   miesiąca
obowiązywania  umowy do  końca  miesiąca  kalendarzowego, o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Faktura
zostanie  wystawiona  najpóźniej  do  15  dnia  następnego  miesiąca  po  zakończeniu  pierwszego  okresu
rozliczeniowego. Kolejne faktury wystawiane będą w cyklach miesięcznych, zgodnie z postanowieniami ust. 

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

6) W przypadku zakupu przez Zamawiającego kolejnych licencji Oprogramowania Aplikacyjnego zostaną  one, po
podpisaniu stosownego aneksu, objęte niniejszą umową, a kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust.1 i
3 zostanie odpowiednio zmieniona.( jednak nie może to spowodować wzrostu wartości umowy  o więcej niż  10%
wartości brutto)

7) W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego w §4 ust. 3 oraz ust.4 niniejszej
Umowy w ustalonym terminie, Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

8) W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Wykonawca ma prawo do
wypowiedzenia  niniejszej  Umowy  z  winy  Zamawiającego  lub  wstrzymania  realizacji  Umowy  do  czasu
uregulowania  przez  Zamawiającego  wszystkich  zaległych  należności.  Ewentualne  wstrzymanie  wykonywania
niniejszej  Umowy nastąpi  poprzez  pisemne powiadomienie  Zamawiającego  i  nie  spowoduje  dla  Wykonawcy
żadnych negatywnych konsekwencji prawnych.
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9) Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w odniesieniu do
usług  przewidzianych  niniejszą  umową,  skutkuje,  z  dniem  wejścia  w  życie  nowej  stawki  VAT,  zmianą
wynagrodzenia  brutto  należnego  wykonawcy  oraz  zmianą  kalkulacji  cenowej  stanowiącej  załącznik  nr  1  do
umowy w zakresie stawki VAT i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5 Okres obowi ązywania Umowy
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony 36 miesięcy tj.  od ............... r. do ................ r. 

§6 Odpowiedzialno ść Wykonawcy
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1 treść  i  integralność  danych,  otrzymywanych  i  przechowywanych  przez  użytkownika   lub  administratora
Zamawiającego;

1.2 jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania  Oprogramowania
Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego;

1.3 korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione;

1.4 dokonywanie  modyfikacji  Oprogramowania  Aplikacyjnego przez  osoby  inne  niż  upoważnione  przez
Wykonawcę;

1.5 udostępnienie  hasła  lub  jakichkolwiek  innych  informacji  identyfikujących  użytkownika  lub  administratora
Zamawiającego względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub
przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów
Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług;

1.6 wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej;

1.7 nieprawidłowe  działanie  lub  brak  działania  Oprogramowania  Aplikacyjnego,  spowodowane nieprawidłowym
działaniem lub brakiem działania  oprogramowania  osób trzecich,  komunikującego się  z  oprogramowaniem
Wykonawcy;

1.8 nieprawidłowe  działanie  lub  brak  działania  oprogramowania  osób  trzecich  komunikującego  się  z
oprogramowaniem Wykonawcy;

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

1.10 siłę wyższą.

2. Odpowiedzialność  odszkodowawcza  Wykonawcy  wynikająca  z  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych korzyści, z jednoczesnym
ograniczeniem do równowartości  50% wynagrodzenia  otrzymanego przez Wykonawcę  na podstawie  niniejszej
Umowy.

3. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art.
55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega
wyłączeniu.

 

§7 Siła Wy ższa
1) Żadna  ze  Stron  Umowy  nie  będzie  odpowiedzialna  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań

wynikających  z  Umowy  spowodowane  przez  okoliczności  traktowane  jako  Siła  Wyższa.  Przez  Siłę  Wyższą
rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec,
a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2) W  przypadku  zaistnienia  Siły  Wyższej,  Strona,  której  taka  okoliczność  uniemożliwia  lub utrudnia  prawidłowe
wywiązanie  się  z jej  zobowiązań  niezwłocznie  nie później  jednak niż  w ciągu 14 dni,  powiadomi drugą  Stronę
o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3) Jeżeli  Siła  Wyższa,  będzie  trwała  nieprzerwanie  przez  okres  180  dni  lub  dłużej,  Strony  mogą  w  drodze
wzajemnego uzgodnienia  rozwiązać  Umowę,  bez nakładania na żadną  ze Stron  dalszych  zobowiązań,  oprócz
płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

4) Okres  występowania  następstw  Siły  Wyższej  powoduje  odpowiednie  przesunięcie  terminów  realizacji  usług
określonych w Umowie.
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§8 Ochrona Danych Osobowych
1) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie  danych  osobowych  ((Dz.  U  2016  poz.922  z  późn.  zm.)   w  szczególności  danych  powierzonych  do
przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

2) W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w
zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę  takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie  wszelkich  rodzajów  danych  osobowych  przetwarzanych  w  systemie  informatycznym
Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji
technicznej  Oprogramowania  Aplikacyjnego  (umieszczonej  w  wersji  elektronicznej  na  serwerze  ftp:
dwftp.gliwice.asseco.pl), jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie
ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o ochronie  danych  osobowych.  Wykonywanie  przez  Wykonawcę  operacji
przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej
pisemnej zgody Zamawiającego.

3) Wykonawca oświadcza,  iż  zastosuje środki zabezpieczające,  o których mowa w art.  36-39 ustawy o ochronie
danych osobowych oraz 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.

4) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskania zanonimizowanych danych w zakresie:
- sposobu użytkowania systemu przez użytkowników
- danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów
- danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia

5) Anonimizacja w rozumieniu ust. 4 to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania aplikacyjnego
Wykonawcy danych umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że dane będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.

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

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby dane o których mowa w ust. 4 powyżej nie  zostały przekazane
podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.

8) Wykonawca oświadcza, że pozyskane anionimizowane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia i
rozszerzenia oferty produktowej Wykonawcy (np. produkty z zakresu Benchmarkingu). 

§9 Poufno ść
1) Strony zobowiązują  się  do utrzymania w tajemnicy i  nie ujawniania,  nie publikowania,  nie przekazywania  i  nie

udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i
klientach Stron, jak również:

a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną  ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej
Umowy;

b) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;

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

d) innych informacji prawnie chronionych;

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę
ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile
informacje  takie  nie  są  powszechnie  znane,  bądź  obowiązek  ich  ujawnienia  nie  wynika  z  obowiązujących
przepisów,  orzeczeń  sądów  lub  decyzji  odpowiednich  władz,  albo  gdy  przekazanie  następuje  na  rzecz
podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest
objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

2) Każdej ze Stron wolno ujawnić  informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których
mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz,  podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz,
podwykonawcom  i pracownikom  podmiotów  powiązanych  lub  zależnych,  kancelariom  prawnym,  firmom
audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia
przez  nią  zobowiązań  i obowiązków  na  podstawie  Umowy,  przy  czym  Strona  przekazująca  takie  informacje

  SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017                              strona 24 z 33



wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności
opisanych w niniejszym rozdziale.

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

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

§10 Prawa autorskie
1) Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  autorskie  prawa  majątkowe  do  Oprogramowania  Aplikacyjnego,  którego

dotyczy niniejsza umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby
trzecie. 

2) Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsza umowa jest chronione prawem autorskim wynikającym z
przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r.
poz.  666).  Zamawiający i  Wykonawca zobowiązują  się  do respektowania tych praw niezależnie od powstałych
okoliczności.

3) Zasady korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego reguluje odrębna umowa licencyjna.

§11 Zmiany Umowy 
1) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

a. Zmian w umowie w przypadku opisanym w §4 ust. 6 tj. w przypadku nabycia przez Zamawiającego
licencji na korzystanie z dodatkowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, zmianie może ulec zakres
modułów wskazanych w niniejszej Umowie oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy jednak nie
może to spowodować wzrostu wartości umowy  o więcej niż  10% kwoty brutto,

b. Zmian  w  umowie  w  celu  ustalenia  odmiennych  zasad  rozliczenia  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy,  w  szczególności  zmiany  okresów  rozliczeniowych,  pod  warunkiem  pozostawienia  terminu
płatności faktury 60dni ,

§12 Postanowienia ko ńcowe
1) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym

na  powierzenie  tym  osobom  przetwarzania  danych  osobowych,  przy  odpowiednim  zastosowaniu  zasad
określonych w §8 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich
danych  dla  wykonywania  obowiązków wynikających  z  umowy podwykonawczej  zawartej  przez  Wykonawcę  z
podwykonawcą,  pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające,  określone w przepisach
prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych.  Zamawiający
wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, wskazanych w §9 niniejszej Umowy,
w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej
zawartej  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcą.  Jednocześnie  Wykonawca  oświadcza,  że  za  działania  lub
zaniechania  osób  trzecich,  którym  powierzono  wykonanie  umowy  odpowiada  jak  za  własne  działania  lub
zaniechania.

2) Zamawiający  udziela  Wykonawcy  pełnomocnictwa  do  powierzenia  w  imieniu  Zamawiającego,  przetwarzania
danych  osobowych,  o  których  mowa  w  §8  ust.  1  niniejszej  Umowy,  przy  odpowiednim  zastosowaniu  zasad
określonych w §8 ust.1, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 

3) Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron.

4) W  trakcie  trwania  Umowy  Strony  zobowiązują  się  do  rozwiązywania  wszelkich  zaistniałych  problemów  i
nieprzewidzianych  sytuacji  zgodnie  z  zasadami  dobrej  współpracy,  przy  uwzględnieniu  interesów  prawnych  i
ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy.

5) W  przypadku  niemożności  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  w  terminie  21  dni,  Strony  poddają  spór  pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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6) W sprawach uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

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

8) Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki nr 1 do 4.

Zamawiaj ący: Wykonawca:
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5
 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017-pakiet 2
umowa  usługi administracji, serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia użytkowników systemu RIS i PACS
Wzór umowy: SPZOZ/SAN/ZP/.../.....  - WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu .........................  r. w Sanoku 
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sanoku, ul. 800-lecia 26 
NIP: 687-164-04-38, REGON: 370444345
zwanym dalej „Zamawiaj ącego” 
reprezentowanym przez:
Dyrektor  – Henryk Przybycień
a, 

.........................................................................
NIP: ....................., REGON: .....................
zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez:
................................................................................................

Umowę niniejszą zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Dane  w  niniejszej  umowie  są  zgodne  z  danymi  zawartymi  w  ofercie  przetargowej  Wykonawcy
do przeprowadzonego postępowania nr SPZOZ/PN/07/2017

§ 1
Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi administracji, serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia
użytkowników systemu RIS i PACS (zwanego dalej Systemem), używanym w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

4. Serwis pogwarancyjny oprogramowania.

4.1 Wykonawca udziela gwarancji, do końca trwania umowy, na oprogramowanie używane przez
Zamawiającego wymienione w ust. 13 niniejszej umowy.
4.2 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, Zamawiający może wdrożyć procedurę
obejścia problemu do czasu usunięcia usterki.
4.3 Nie podlegają bezpłatnej naprawie wady powstałe z winy użytkownika, w tym w skutek:
4.3.a braku zabezpieczeń przed awariami zasilania
4.3.b braku ochrony fizycznej sprzętu 
4.4 niewłaściwej obsługi urządzeń
Pojęcie "naprawy" nie obejmuje czynności związanych z instalacją i konfiguracją oprogramowania, oraz
aktualizacją, konserwacją Systemu bądź poprawą połączeń oraz innych czynności związanych z bieżącą
eksploatacją i dbałością o System. 
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§ 2
Usługa wsparcia użytkowników Systemu.
 

4.1 W trakcie trwania umowy Wykonawca obejmuje usługą wsparcia technicznego użytkowników
oprogramowania używanego przez Zamawiającego, wymienionego w ust. 13 niniejszej umowy.

4.2 Warunkiem świadczenia usługi wsparcia dla oprogramowania pracującego na terenie szpitala
poza podsiecią Zakładu Diagnostyki Obrazowej jest konfiguracja przez Zamawiającego sieci
ogólno-szpitalnej w taki sposób aby oprogramowanie (ze wszystkich lokalizacji) miało dostęp
do następujących usług Systemu (działających na serwerach Zakładu Diagnostyki Obrazowej):
4.2.a syslog – port 79 protokół UDP
4.2.b DICOM – port 4007 protokół TCP

4.3 HTTPS – port 443 protokół TCP
W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia użytkowników przy
usuwaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

4.4 Na Zamawiającym spoczywa obowiązek zapewnienia fizycznej infrastruktury sieciowej (w tym
okablowania strukturalnego) o parametrach umożliwiających sprawne działanie Systemu.

4.5 W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować nowe wersje
dokumentacji i oprogramowania.

4.6 Wykonawca udostępni serwis internetowy ………………………………………., służący do
zgłaszania usterek przez uprawnionych użytkowników.

§ 3
Usługa administracji Systemem.

4.7 Usługa obejmuje monitoring działania elementów Systemu pod kątem wykorzystania
zasobów i dostępności usług oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem i
stabilnością pracy, transferu danych.

4.8 Warunkiem świadczenia usług opisanych w punkcie 4.1 jest zapewnienie przez
Zamawiającego dostępu Wykonawcy do urządzeń sieciowych obsługujących podsieć
Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

4.9 Administracja nie obejmuje:
4.9.a urządzeń służących do akwizycji danych (tomografy, rezonans magnetyczny,

angiograf, usg, itp.),
4.9.b urządzeń radiografii pośredniej (CR),
4.9.c drukarek DICOM.

 § 4

Zamawiający umożliwi Wykonawcy stały, zdalny dostęp do podsieci serwerowej Zakładu
Diagnostyki Obrazowej w celu realizacji zadań opisanych w paragrafie 4.

§ 5
Terminy.

Usługi objęte umową będą świadczone od dnia 01.03.2017 r. do dnia: 29.02.2020 r.
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§ 6
Wynagrodzenie.

4.1 Za prace objęte umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto  w
wysokości ………………………….…………………………. (słownie:
……………………………………..…………………), wartość VAT 23%:
………………………………… (słownie: …………………………………………….),
wartość netto: ………………………………………………………………… (słownie:
…………………………………………………………………………….).

4.2 Wynagrodzenie wypłacane będzie w 36 miesięcznych ratach w formie
przelewu na rachunek bankowy na podstawie faktury VAT wystawianej przez
Wykonawcę comiesięcznie. Wysokość raty miesięcznej netto: ………………. zł
(słownie: ………………………………………….), wartość VAT 23%:
………………………………………. (słownie: …………………………………….),
brutto: ………………………………………………………………… (słownie:
…………………………………………………………..). Termin płatności: 60 dni od
dnia wystawienia faktury VAT.

§ 6

Osoby uprawnione do kontaktów:

 Ze strony Zamawiającego:
Lp. Imię i Nazwisko Telefon E-mail

Ze strony Wykonawcy:
Lp. Imię i Nazwisko Telefon E-mail

§ 7

Rozwiązanie umowy.

1. Strony mogą rozwiązać umowę, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną.
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§ 8

Postanowienia końcowe.

4.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

4.3 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

4.4 W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9
Definicje:

4.1 System RIS / PACS – system informatyczny, pracujący w infrastrukturze
Zamawiającego, na który składa się oprogramowanie autorstwa „Pixel Technology”.

4.2 Za błąd uciążliwy przyjmuje się błąd poważnie utrudniający korzystanie z istotnych
funkcji podsystemów, kiedy istnieje procedura obejścia usterki.

4.3 Za błąd krytyczny przyjmuje się błąd uniemożliwiający użycie systemu.

§ 10

Tabela parametrów usług wsparcia.

Nazwa Wartość

Czas trwania wsparcia technicznego 36 miesięcy 
Wsparcie techniczne w godzinach: (Helpdesk, wsparcie telefoniczne) 24 h na dobę

7 dni w tygodniu
Wsparcie techniczne w dniach wolnych Tak
Informacja o uaktualnieniach oprogramowania (RIS, Exhibeon) Tak
Instalacja najnowszych wersji oprogramowania (RIS, Exhibeon) Tak
Zdalny monitoring podstawowych parametrów oprogramowania Tak
Raportowanie funkcjonowania oprogramowania RIS Nie
Dostęp do forum zgłaszania błędów Tak
Czas usunięcia błędu typu „krytyczny” Do …… godzin/dni
Czas usunięcia błędu typu „uciążliwy” Do 10 dni roboczych
Czas usunięcia błędów pozostałych typów Wydanie nowej wersji
Dostosowanie systemu do wymogów wynikających z:
- Nowelizacji ustaw
- Zmian prawnych w ramach Funduszu Zdrowia związanych ze
sprawozdawczością
- Aktualizacji wykonanych przez Pixel Technology (dostarczenie nowych
funkcjonalności)

Tak
Tak

Tak

Aktualizacja instrukcji obsługi Nie
Składowanie kopii bezpieczeństwa na serwerze Nie
Konfiguracja kolejnego urządzenia wspierającego system DICOM Tak, możliwa
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Zryczałtowany koszt dojazdu w przypadku usterki zawinionej przez
użytkownika a nie mogącej być naprawionej zdalnie.

............. zł netto
(............. brutto)

Koszt jednej godziny pracy serwisanta w przypadku usterki zawinionej
przez użytkownika a nie mogącej być naprawionej zdalnie.

............. zł netto
(............ zł brutto)

Wykaz modułów systemu RIS/PACS używanym w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Lp. Funkcja Program Producent
1 RIS Chazon Pixel Technology
2 PACS ExPACS Pixel Technology
3 Przeglądarka zdjęć Exhibeon Pixel Technology

Zamawiający: Wykonawca:
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Załącznik nr  7 
do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIE Ń – wzór 

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na    świadczenie  usług  w  zakresie  nadzoru  nad  
oprogramowaniem  aplikacyjnym  INFOMEDICA,  AMMS,SPI,B I  wraz  z  rozbudową  modułów
laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w Sanoku            n  r postępowania SPZOZ/PN/07/2017  
oświadczam,  ze  moja  firma  w okresie  trzech  lat  zrealizowała  następujące  zamówienia spełniające
warunki okre ślone w SIWZ:

Określenie
(rodzaj)

zamówienia 

Wartość
zrealizowanego
(realizowanego)
zamówienia 

 termin wykonania zamówienia
(dzień:miesiąc:rok) * 

od do

Określenie podmiotu na rzecz
którego dostawa została wykonana 

 

* w przypadku zamówień wykonanych jednorazowo data początkowa jest zarazem datą końcową.

Uwaga: należy dołączyć dowody wykonania dostaw (referencje lub inne dokumenty) w oryginałach lub ich
kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy 

........................., DNIA ................                                                    ......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

  wraz z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 6 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2017

Wykonawca:

………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY”    na  

świadczenie  usług  w  zakresie  nadzoru  nad  oprogramowaniem  aplikacyjnym  INFOMEDICA,

AMMS,SPI,BI wraz z rozbudową modułów laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla  SPZOZ w

Sanoku            nr postępowania SPZOZ/PN/07/2017  

DOTYCZ  Ą  CE PRZYNALE  Ż  NO  Ś  CI  LUB  BRAKU PRZYNALE  Ż  NO  Ś  CI DO TEJ SAMEJ   
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Oświadczamy,  że  NIE NALEŻYMY   z żadnym z Wykonawców,  który złożył  ofertę w przedmiotowym

postępowaniu w  zakresie tej samej części  co my  do tej samej  grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),*

Oświadczamy,   że   NALEŻYMY    z  Wykonawcą   .............................  -  który  złożył   ofertę  w
przedmiotowym  postępowaniu w  zakresie tej samej części  co my tj. pakiet nr ........  do tej samej  grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),*

* niewłaściwe skreślić

wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

........................., DNIA ................      ........................................................
      (podpis osoby – osób uprawnionych

    do składania oświadczeń woli
    wraz z pieczątką imienną)
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