
  
 

Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr P-C-7-2018 

 

 

 
Nazwa Zamawiającego:  

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu  

z siedzibą przy ul. Kościuszki 2,45-062 Opole  
 
Sposób udzielenia zamówienia:  

 

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579) 

W trybie konkursu ofert zgodnie z regulaminem wewnętrznym nr 9/2017 z dnia 25.04.2014 z późn. 

zm. w sprawie zasad dokonywania zamówień i konkursów na dostawy, usługi i roboty budowlanych 

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto. 

 

 

 

Informacje ogólne 

 

Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz 

oferty, załączniki oraz formularz cenowy zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według 

wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferta – wpisuje 

on „nie dotyczy”.  

Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie 

należy udostępniać jej osobom trzecim. 

 

 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” z siedzibą w Opolu 

przy ul. Kościuszki 2, kod 45-062 Opole reprezentowanym przez: Panią Brygidę Manhart – Gołygę – 

w oparciu o udzielone pełnomocnictwo  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym zaprasza 

do składania ofert w trybie konkursu ofert na:  

 

świadczenie usługi Inżyniera Projektu, w tym tworzenie wkładu merytorycznego i technicznego 

do SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia e- Portalu wraz z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 



na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu 

komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu 

pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP 

ZOZ„CENTRUM”, SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

 

 

ROZDZIAŁ I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Inżyniera Projektu, w tym tworzenie wkładu merytorycznego 

i technicznego do SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia e- Portalu wraz z uruchomieniem e-usług, 

zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi dodatkowymi modułami oraz zakup 

sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług w związku realizacją  

projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ 

„CENTRUM”, SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu. 

 

I. Etapy i  zakres współpracy: 

 

Etap 1. 

Udział w dialogu technicznym w ramach przygotowania zamówienia publicznego. 

Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów oraz wykonanie usług 

niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Na Etap ten składać się będzie w szczególności: 

 

a) wykonanie analiz technicznych przed realizacyjnych stanu bieżącego w zakresie posiadanego 

oprogramowania medycznego oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia pod kątem 

przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym postępowania dialogu technicznego w ramach 

przygotowania do udzielenia zamówienia na opracowanie i wdrożenie e-Portalu 

wraz z uruchomieniem e -usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz 

z niezbędnymi modułami dodatkowymi oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 

niezbędnego do uruchomienia e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ 

„Zaodrze w Opolu, 

c) świadczenie kompleksowej pomocy dla Zamawiającego w zakresie prowadzenia dialogu 

technicznego oraz przygotowanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów objętych 

postępowaniem dialogu technicznego, 

d) przygotowanie w formie pisemnej opinii zawierającej wnioski dotyczące wyników 

prowadzonego dialogu technicznego z rekomendacjami co do sugerowanych rozwiązań 

i propozycji, w szczególności odnośnie technicznych i funkcjonalnych cech przedmiotu 

zamówienia.  

 

Etap 2.   

Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów oraz wykonanie usług 

niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji na tym 

Etapie.  



Na Etap ten składać się będzie przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wkładu 

merytorycznego i technicznego do SIWZ,  niezbędnego dla postępowania o udzielenie zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie e-Portalu wraz z uruchomieniem 

e -usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi modułami 

dodatkowymi oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia               

e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu, w tym: 

a) opis przedmiotu zamówienia,  

b) opis funkcjonalności oprogramowania medycznego, 

c) opis procesów obsługiwanych przez oprogramowanie medyczne i e-portal,  

d) opis funkcjonalności e -portalu ,  

e) określenie warunków dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotu 

zamówienia, 

f) opis sposobu przygotowania oferty przez Wykonawców startujących w postępowaniu 

o udzielenie przedmiotu zamówienia, 

g) opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,  

h) przygotowanie projektu umowy z Wykonawcą. 

 

Etap 3.   

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia. W zależności od zaproponowanych 

przez Wykonawcę rozwiązań, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji na tym Etapie.  

Na Etap ten składać się będzie w szczególności: 

 

a) świadczenie kompleksowej pomocy Zamawiającemu w procesie prowadzenia postępowania 

o udzielenie przedmiotu zamówienia, w tym w udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach 

merytorycznych w trakcie trwania postępowania, 

b) weryfikacja kompletności, poprawności merytorycznej oraz zgodności dokumentów 

przedstawionych przez uczestników postępowania z SIWZ,  

c) rozpatrywanie i przygotowywanie projektu odpowiedzi na odwołania od uczestników 

postępowania, 

d) udział w komisji przetargowej – w zakresie merytorycznym podczas wyboru Wykonawcy.  

 

Etap 4.  

 

Realizacja Umowy z Wykonawcą wraz z odbiorami przedmiotu zamówienia. W zależności 

od zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, po ich zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji na tym Etapie.  

Na Etap ten składać się będzie w szczególności: 

 

a) świadczenie kompleksowej pomocy Zamawiającemu w procesie realizacji Umowy 

z Wykonawcą, w tym egzekwowania od Wykonawcy realizacji zadań wskazanych  

w Umowie,  

b) monitorowanie zagrożeń realizacji Umowy i informowania na bieżąco Zamawiającego 

o istotnych i potencjalnych zagrożeniach i ich skutkach oraz proponowanie działań zaradczych 

i egzekwowanie ich wdrożenia przez Wykonawcę.  

c) przegląd i opiniowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  



d) świadczenia kompleksowej pomocy Zamawiającemu w procesie odbioru przedmiotu 

zamówienia, w tym przygotowania stosownych dokumentów i opinii. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

2.1   posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

2.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

2.3 są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 

2.4 Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie 

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

jest krótszy – w tym okresie:  

1) co najmniej jednej usług zarządzania projektowaniem i wytworzeniem systemu informatycznego; 

2) co najmniej jednej usługi zarządzania projektem, których celem było m.in. zaprojektowanie 

funkcjonalności systemu informatycznego udostępniającego, co najmniej dwie e-usługi o stopniu 

dojrzałości 3 – interakcja dwustronna (od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy); 

3) co najmniej jednej usługi polegającej na analizie stanu infrastruktury informatycznej w organizacji 

obejmującej m.in. sieć internetową, sprzęt komputerowy i serwerowy, integracje systemów, 

oprogramowanie, bezpieczeństwo; 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 

gdy wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 

Zamawiający musi wyrazić zgodę na zatrudnienie podwykonawcy. Powierzone zamówienie 

Podwykonawcy zostanie wskazane w przedmiocie zamówienia. Wykonawca odpowiada za całość 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2.5 Wykonawca wykaże, że posiada następujące uprawnienia/umiejętności tj.: 

 

1) wykształcenie wyższe magisterskie;  

2) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką „PRINCE 2” 

lub równoważnymi, potwierdzone właściwym dokumentem; 

3) doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym 

projekcie dotyczącym projektowania i budowy systemu informatycznego;  

4)wiedzę nt. zasad prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE celem wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

5) doświadczenie w kierowaniu projektami z elementami IT; 

6) posiada kwalifikację zawodowe w zakresie dostarczania i zarządzania usługami IT poprzez procesy  

zgodnie z metodykami, np.: „ITIL 3” lub równoważnymi, potwierdzone właściwym dokumentem. 

7) min. 2 letnie doświadczenie IT przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych; 

8)min. 2 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu oraz zarządzaniu systemami informatycznymi. 

 

3. Dokumenty wymagane w ofercie 

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty; 

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

3) oświadczenie osoby zaangażowanej w projekt; 

4) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i umiejętnościach. 

 



Oferent na żądanie Zamawiającego dostarczy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia 

i umiejętności. 

 

4. Informacja o sposobie porozumiewania  się z Zamawiającego z Wykonawcą 

 

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji. 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej specyfikacji w formie pisemnej 

lub faksem  077 / 40 20 397 

Zapytania należy kierować pisemnie na adres:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Centrum”, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole. 

 

5. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się: 

Beata Pawlik – Główny specjalista ds. realizacji projektu 

tel. 077 / 40 20 381 

 

6. Wadium nie jest wymagane 

7. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

   Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do 31.07.2019 r. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1) Zamówienie obejmuje przedmiot określony w pkt. 1; 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, 

komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą 

rozpatrywane; 

3) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą (np. poczta kurierską) o terminie 

złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby zamawiającego, a nie data stempla 

pocztowego czy zlecenie dostarczenia poczta kurierską. 

9. Składanie i otwarcie ofert:  

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2018 r. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

 

10.  Sposób otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego  w pok. nr 322 w godz. 8.00 – 

14.00 lub drogą elektroniczną ze strony internetowej www.zozcentrum.pl  

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1) Oferent określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia – ryczałtową, kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną; 

2) Ceny oferty musi obejmować pełny zakres robót. Cena powinna uwzględniać również wszystkie 

dodatkowe koszty mające na nią wpływ; 

3) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich netto oraz brutto (ewentualnie usługa 

zwolniona z podatku VAT). 

12.  Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów: 

Cena oferty brutto  100 % 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

http://www.zozcentrum.pl/


 

13. Istotne postanowienia umowy 

Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wykonawcą, którego oferta spełnia 

wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana 

za najkorzystniejszą poprzez uzyskanie największej liczby punktów. 

Projekt umowy znajduje się w rozdziale II.  

 

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie i o fakcie tym powiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  

 

14.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Centrum z siedzibą 

przy ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole, e-mail: anna.d@zozcentrum.pl, tel. (+48 77) 40 20 390; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w jest Anna Doszczątek, kontakt: ul. Kościuszki 2, 

45-062 Opole; e-mail: anna.d@zozcentrum.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Prawa;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



  
 

Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

 

Rozdział II - Wzór umowy  

Umowa  

 

zawarta w dniu ……...w Opolu pomiędzy: 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” z siedzibą w Opolu 

przy ul. Kościuszki 2, kod 45-062 Opole reprezentowanym przez: Panią Brygidę Manhart – Gołygę – 

w oparciu o udzielone pełnomocnictwo  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

…… 

 

zwanym w treści umowy Inżynierem Projektu 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Świadczenie usługi Inżyniera Projektu, w tym tworzenie SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia 

e- Portalu wraz z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne 

wraz z niezbędnymi dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 

niezbędnego do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości i 

dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ 

„ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy określa § 3 do niniejszej Umowy. 

3. Ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Umowę zawiera się od dnia ……….2018 do 31.07.2019 r. 

b) Umowa wchodzi w życie z dniem …........2018 r. 

 

§ 3 

Obowiązki Inżyniera Projektu  

I.Etapy i  zakres współpracy: 

Etap 1.Udział w dialogu technicznym w ramach przygotowania zamówienia publicznego. 

Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów oraz wykonanie usług 

niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Na Etap ten składać się będzie w szczególności: 

 



a) wykonanie analiz technicznych przed realizacyjnych stanu bieżącego w zakresie posiadanego 

oprogramowania medycznego oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia pod kątem 

przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym postępowania dialogu technicznego w ramach 

przygotowania do udzielenia zamówienia na opracowanie i wdrożenie e-Portalu 

wraz z uruchomieniem e -usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz 

z niezbędnymi modułami dodatkowymi oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 

niezbędnego do uruchomienia e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ 

„Zaodrze w Opolu; 

c) świadczenie kompleksowej pomocy dla Zamawiającego w zakresie prowadzenia dialogu 

technicznego oraz przygotowanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów objętych 

postępowaniem dialogu technicznego; 

d) przygotowanie w formie pisemnej opinii zawierającej wnioski dotyczące wyników 

prowadzonego dialogu technicznego z rekomendacjami co do sugerowanych rozwiązań 

i propozycji, w szczególności odnośnie technicznych i funkcjonalnych cech przedmiotu 

zamówienia.  

 

Etap 2.   

Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów oraz wykonanie usług 

niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji na tym Etapie.  

Na Etap ten składać się będzie przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wkładu merytorycznego 

i technicznego do SIWZ,  niezbędnego dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie e-Portalu wraz z uruchomieniem e -usług, zakupu licencji 

na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi modułami dodatkowymi oraz zakup sprzętu 

komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia  e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ 

„ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu, w tym: 

a) opis przedmiotu zamówienia; 

b) opis funkcjonalności oprogramowania medycznego; 

c) opis procesów obsługiwanych przez oprogramowanie medyczne i e-portal;  

d) opis funkcjonalności e –portalu; 

e) określenie warunków dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia, 

f) opis sposobu przygotowania oferty przez Wykonawców startujących w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotu zamówienia; 

g) opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;  

h) przygotowanie projektu umowy z Wykonawcą. 

 

Etap 3.   

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na realizację przedmiotu zamówienia. W zależności od zaproponowanych przez Wykonawcę 

rozwiązań, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przygotowanie niezbędnej 

dokumentacji na tym Etapie.  

Na Etap ten składać się będzie w szczególności: 

 

a) świadczenie kompleksowej pomocy Zamawiającemu w procesie prowadzenia postępowania 

o udzielenie przedmiotu zamówienia, w tym w udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach 

merytorycznych w trakcie trwania postępowania, 



b) weryfikacja kompletności, poprawności merytorycznej oraz zgodności dokumentów 

przedstawionych przez uczestników postępowania z SIWZ,  

c) rozpatrywanie i przygotowywanie projektu odpowiedzi na odwołania od uczestników postępowania, 

d) udział w komisji przetargowej – w zakresie merytorycznym podczas wyboru Wykonawcy.  

 

Etap 4.  

 

Realizacja Umowy z Wykonawcą wraz z odbiorami przedmiotu zamówienia. W zależności 

od zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, po ich zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji na tym Etapie.  

Na Etap ten składać się będzie w szczególności: 

 

a) świadczenie kompleksowej pomocy Zamawiającemu w procesie realizacji Umowy z Wykonawcą, 

w tym egzekwowania od Wykonawcy realizacji zadań wskazanych w Umowie,  

b) monitorowanie zagrożeń realizacji Umowy i informowania na bieżąco Zamawiającego o istotnych i 

potencjalnych zagrożeniach i ich skutkach oraz proponowanie działań zaradczych i egzekwowanie 

ich wdrożenia przez Wykonawcę.  

c) przegląd i opiniowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

d) świadczenia kompleksowej pomocy Zamawiającemu w procesie odbioru przedmiotu zamówienia, 

w tym przygotowania stosownych dokumentów i opinii. 

 

§ 4 

Zasady wykonywania umowy 

1. Usługi doradcze będą świadczone przy zachowaniu przez Inżyniera Projektu najwyższej 

staranności, niezbędnej do należytego wykonania niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej  oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Inżynierowi Projektu 

posiadanych informacji i dokumentów (w tym m.in.: studium wykonalności inwestycji, wniosek 

o dofinansowanie ww. projektu, zestawienie zakupywanego sprzętu i wartości niematerialnych 

i prawnych) niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie 

przez Inżyniera Projektu w inny sposób niż tylko od Zamawiającego jest niemożliwe.  

3. Współdziałania z Inżynierem Projektu w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji 

Umowy, a w szczególności do: umożliwienia Inżynierowi Projektu pracy na swoim terenie, 

udostępnienia niezbędnego sprzętu biurowego, zlecania swoim pracownikom na wniosek 

Inżyniera Projektu, wykonywania niezbędnych czynności administracyjno – biurowych, 

uzgadniania z Inżynierem Projektu rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie realizacji 

Umowy; 

4. Przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywany zgodnie z Ramowym harmonogramem 

rzeczowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Ewentualne zmiany terminów 

realizacji podanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy będą dokonywane w oparciu 

o zawarcie aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem zachowania ostatecznego terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określonego w  § 2 ust. 1 lit. a 

5. Niedojście do skutku dialogu technicznego w ramach przygotowania zamówienia publicznego 

wskazanego w etapie 1 w § 3 niniejszej Umowy nie uniemożliwia wykonania całości umowy przez 

Inżyniera Projektu. 

6. Poszczególne prace doradcze związane z opracowaniem dokumentów przekazywane będą 

Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie doc. i/lub pdf. 

W terminach określonych w szczegółowym harmonogramie prac,  który zostanie przygotowany 

przez Inżyniera Projektu w ciągu dwóch tygodni od momentu podpisania niniejszej Umowy 



i będzie on spójny z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

Zmiany szczegółowego harmonogramu prac wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożonymi dokumentami  w terminie do 3 

dni roboczych od daty złożenia przez Inżyniera Projektu i do dokonania w tym terminie 

ich odbioru. W razie stwierdzenia zaistnienia uwag / wad do przedstawionych opracowań Inżynier 

Projektu zobowiązany jest do ich usunięcia. W przypadku ujawnienia wad istotnych Zamawiający 

odmówi odbioru dokumentacji i wniesie uwagi w formie pisemnej. Inżynier Projektu jest 

zobowiązany do dokonania poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiającego, nie później niż w ciągu 

3 dni roboczych od ich zgłoszenia, a następnie do ponownego przedłożenia dokumentacji do 

odbioru.  Zamawiający przystępuje do czynności odbioru w odniesieniu do poprawionego 

opracowania i dokonuje odbioru w terminie do 3 dni roboczych, jeżeli wskazane uwagi / wad 

zostały usunięte. 

 

8. Dokonanie odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń z tytułu wad 

przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Inżyniera Projektu błędnych rozwiązań oraz 

dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu. 

9. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad w opracowaniu będącym przedmiotem niniejszej 

umowy,  wykonując uprawnienia  z rękojmi względem Inżyniera Projektu może w kolejności:   

a) żądać usunięcia wad poprzez poprawienie lub uzupełnienie, wyznaczając w tym celu Inżynierowi 

Projektu odpowiedni uzgodniony z nim termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych, z zagrożeniem, 

iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wady i odstąpi od umowy, 

b) odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny 

i nie dadzą się usunąć,  

c) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Inżynierowi Projektu w przypadku, gdy wady nie dadzą 

się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.  

10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem błędów 

przedmiotu Umowy. 

11. Przekazywanie Prac, o których mowa w § 4 ust. 7 i 8 niniejszej Umowy będzie każdorazowo 

potwierdzane protokołem zdawczo – odbiorczym. 

12. Inżynier Projektu w okresie obowiązywania umowy, nie będzie reprezentować interesów 

sprzecznych z interesem Zamawiającego, w sprawach, które mają lub mogą mieć wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia,  o którym mowa w § 1 Umowy. 

13. Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie przez Inżyniera Projektu podwykonawców po 

uprzednim przedstawieniu i zatwierdzeniu warunków zatrudnienia podwykonawców. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie umowne 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy  

w kwocie brutto …….PLN (słownie złotych:………        ) obejmującej podatek VAT, płatne 

w sposób przewidziany w § 6 niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej 

w dniu wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 wyczerpuje całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz 

Inżyniera Projektu  z tyt. wykonania przedmiotu umowy w tym również z tyt. przeniesienia 

na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i pokrewnych do utworów, o których mowa 

w § 1 niniejszej umowy oraz własności egzemplarzy tych utworów. 

4. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach 

art. 632 § 1 k.c. 

§ 6 



Zasady rozliczeń 

 

1. Wynagrodzenie, ustalone w § 5 niniejszej Umowy, płatne będzie w 4 ratach zgodnie z podziałem 

procentowym ustalonym w Ramowym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, na podstawie faktur VAT, wystawionych po zgodnym 

z Umową wykonaniu kolejnego etapu usług zgodnie z Ramowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym:  

a) I rata w wysokości ……PLN (słownie: ……100) (15% wynagrodzenia)  płatna po wykonaniu 

Etapu I, 

b) II rata w wysokości ……...PLN (słownie: ../100) (30% wynagrodzenia)  płatna po wykonaniu 

Etapu II,  

c) III rata w wysokości …….PLN (słownie: ./100) (20% wynagrodzenia)  płatna po wykonaniu Etapu 

III , 

d) IV rata w wysokości …….PLN (słownie: ./100) (35% wynagrodzenia)  płatna po wykonaniu Etapu 

IV. 

 

2. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie podpisanie przez Zamawiającego i Inżyniera Projektu 

protokołu odbioru poszczególnych Etapów prac zgodnie z Ramowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania faktury wraz z dwustronnie podpisanym protokołem odbioru prac. Zapłata 

wynagrodzenia umownego nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez Inżyniera Projektu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia 

powyższych warunków, nie stanowią podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania konta bankowego Inżyniera Projektu. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Utwory opracowane przez Inżyniera Projektu w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, 

o którym mowa w § 1, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Inżynier Projektu przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe 

do ww. utworów z chwilą ich powstania na polach eksploatacji obejmujących w szczególności: 

1) utrwalanie utworów poprzez zapisywanie ich całości lub fragmentów na dowolnie wybranym 

nośniku obrazu lub dźwięku w dowolnej technologii zapisu oraz wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy tych utworów, bez ograniczeń ilościowych, w tym w drodze zapisu 

magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową 

lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach 

audio lub video, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 

nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 
2) wprowadzanie utworów lub ich fragmentów do pamięci komputerów i do sieci komputerowych 

oraz multimedialnych lub teleinformatycznych w tym do Internetu;  
3) w zakresie obrotu utworami lub ich egzemplarzami - wprowadzanie ich do obrotu, użyczanie, 

dzierżawa lub najem egzemplarzy;  
4) wszelkie nadawanie oraz reemitowanie utworów, w tym za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej, a także publiczne: odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie 

a także inne publiczne udostępnianie całości lub części utworów lub ich fragmentów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

na stronach internetowych Zamawiającego;  
5) korzystanie z utworów lub ich fragmentów na polach eksploatacji określonych w pkt 1-4 

powyżej dla celów ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie i wdrożenie e-Portalu 

wraz z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi 

dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego 

do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ 

„ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu , przeprowadzenia i realizacji tego postępowania 



oraz jego przedmiotu - przy czym wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na wszystkich polach 

eksploatacji zostało wkalkulowane w wynagrodzenie, o którym mowa w § 5.   

3. Zamawiający ma prawo do przetwarzania, dokonywania zmian bądź adaptacji dokumentacji 

opracowanych w związku z wykonaniem  przedmiotu Umowy oraz korzystania z tak powstałych 

opracowań i upoważniania osób trzecich do wykonywania tak określonych praw zależnych. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy, wyczerpuje wszelakie roszczenia 

Inżyniera Projektu z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

i praw zależnych określonych w Umowie oraz przeniesienia własności wytworzonej dokumentacji. 

§ 8 

Zmiana terminu realizacji umowy 

1. Zamawiający zastrzega możliwość, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2  

mogących skutkować niemożnością dochowania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a), 

do podjęcia decyzji o zmianie terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a) lub rozwiązania niniejszej 

umowy za wypowiedzeniem. Strony ustalają jednomiesięczny termin wypowiedzenia. 

2. Zmiana terminu realizacji niniejszej Umowy, a tym samym terminu określonego w § 2 ust. 1  lit. 

a) niniejszej umowy, może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) jeśli Zamawiający nie dostarczy Inżynierowi Projektu posiadanych materiałów lub danych 

niezbędnych do wykonania poszczególnych prac składających się na przedmiot niniejszej Umowy, 

których Inżynier Projektu nie może uzyskać w inny sposób niż od Zamawiającego, a ich brak 

uniemożliwia w sposób obiektywny dochowania terminów określonych w Ramowym 

harmonogramie rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, lub jeśli wynika 

to z przebiegu, czasu trwania oraz wymogów postępowania na wybór wykonawcy, 

a w szczególności terminu jego zakończenia, lub 

b)  jeśli wynika to z  terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w umowie 

z wykonawcą e-Portalu oraz oprogramowania medycznego. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na ostateczną wartość przedmiotu umowy. 

§ 9 

Zmiany postanowień Umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadkach określonych 

poszczególnymi postanowieniami  niniejszej Umowy oraz w przypadku: 

a) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności na jej 

zakres i termin, 

b) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku 

VAT, wprowadzenia akcyzy, 

    Warunkiem zmiany Umowy będzie udokumentowany wniosek, a zmiana może nastąpić  

     w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy. 

§ 9a 

Ochrona danych osobowych 

1. Inżynier Projektu przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych zawartych 

w umowie jest Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” 

z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 2, kod 45-062 Opole.  Dane kontaktowe w sprawach 

ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych 

dostępne będą pod adresem www.zozcentrum.pl w zakładce ‘Kontakt’. Podane dane 

są przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy, a okres ich przechowywania będzie 

wynosił 4 lat po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy lub do momentu ustania roszczeń. Dane mogą 

być ujawniane 1) podwykonawcom Zamawiającego wyłącznie w zakresie świadczonych dla niego 

usług jak również 2) Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

http://www.zozcentrum.pl/


przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. 

2. W związku z faktem, że Inżynier Projektu przy wykonywaniu umowy może uzyskać dostęp 

do niektórych (niewrażliwych) danych pacjentów Zamawiającego oraz dane te przetwarzać, strony 

zawierają odrębna umowę o powierzaniu Inżynierowi Projektu przetwarzania danych osobowych 

w imieniu Zamawiającego. 

§ 10 

Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy  

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Inżynier Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy bądź jej rozwiązania przez 

strony z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Projektu, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto przewidzianego w § 5 ust. 1 Umowy 

b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy przez co należy rozumieć 

przekroczenie terminu końcowego podanego w § 2 ust. 1 lit. a), z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Projektu , w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 11 

Poufność 

1. Umowa niniejsza jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 

2. Inżynier Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych 

w związku z wykonywaną pracą będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

a) Inżynier Projektu nie podjął wykonania obowiązków określonych niniejszą Umową 

w ustalonym terminie.  

b) Wszczęto przeciwko Inżynierowi Projektu postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. 

c) Nastąpiła istotna okoliczność powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym.  

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy a także w przypadku jej rozwiązania przed terminem 

określonym w § 2 ust. 1 lit. a) umowy, Inżynierowi Projektu będzie przysługiwało wynagrodzenie 

umowne adekwatne do wykonanej, pracy obliczone na podstawie protokolarnie uzgodnionego 

pomiędzy stronami stanu zaawansowania prac. Protokół przerwania prac będzie podstawą 

do wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie Inżyniera Projektu ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 2 nie może 

przekroczyć kwot wynikających z Ramowego harmonogramu rzeczowo - finansowego dla etapu, 

w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie.  

§ 13 

Postanowienia końcowe 



1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 

Inżyniera Projektu. 

5. Wykaz załączników do niniejszej Umowy: 

         Załącznik nr 1 – Ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
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Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

Załącznik nr 1: 

RAMOWY HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY 

Kompleksowe  usługi Inżyniera Projektu, w tym tworzenie SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia 

e- Portalu wraz z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne 

wraz z niezbędnymi dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 

niezbędnego do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, 

SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu. 

 

ETAP Zadanie 
Termin 

realizacji 

Wynagrodze

nie w % 

brutto za 

przedmiot 

umowy 

I etap 

 

a) wykonanie analiz technicznych przed realizacyjnych 

stanu bieżącego w zakresie posiadanego 

oprogramowania medycznego oraz sprzętu 

komputerowego i wyposażenia pod kątem 

przygotowania do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

b) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym 

postępowania dialogu technicznego w ramach 

przygotowania do udzielenia zamówienia na 

opracowanie i wdrożenie e-Portalu 

wraz z uruchomieniem e -usług, zakupu licencji na 

oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi 

modułami dodatkowymi oraz zakup sprzętu 

komputerowego i wyposażenia niezbędnego do 

uruchomienia e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP 

ZOZ „ Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze, 

c) świadczenie kompleksowej pomocy dla 

Zamawiającego w zakresie prowadzenia dialogu 

technicznego oraz przygotowanie Zamawiającemu 

wszelkich dokumentów objętych postępowaniem 

dialogu technicznego, 

d) przygotowanie w formie pisemnej opinii zawierającej 

wnioski dotyczące wyników prowadzonego dialogu 

technicznego z rekomendacjami co do sugerowanych 

rozwiązań i propozycji, w szczególności odnośnie 

technicznych i funkcjonalnych cech przedmiotu 

zamówienia. 

Do 2 

miesięcy od 

dnia 

podpisania 

umowy z 

Inżynierem 

Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wartość:  

15 % 

wartości 

umowy 



II 

etap  

a) opis przedmiotu zamówienia,  

b) opis funkcjonalności oprogramowania medycznego, 

c) opis procesów obsługiwanych przez oprogramowanie 

medyczne i e-portal,  

d) opis funkcjonalności e -portalu ,  

e) określenie warunków dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia, 

f) opis sposobu przygotowania oferty przez 

Wykonawców startujących w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotu zamówienia, 

g) opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający 

będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert,  

h) przygotowanie projektu umowy z Wykonawcą. 

 

Do 4 

miesięcy od 

dnia 

podpisania 

umowy z 

Inżynierem 

Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wartość:  

30 % 

wartości 

umowy 

III 

etap 

a) świadczenie kompleksowej pomocy Zamawiającemu 

w procesie prowadzenia postępowania o udzielenie 

przedmiotu zamówienia, w tym w udzielaniu 

odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach merytorycznych w 

trakcie trwania postępowania, 

b) weryfikacja kompletności, poprawności merytorycznej 

oraz zgodności dokumentów przedstawionych przez 

uczestników postępowania z SIWZ,  

c) rozpatrywanie i przygotowywanie projektu odpowiedzi 

na odwołania od uczestników postępowania, 
d) udział w komisji przetargowej – w zakresie 

merytorycznym podczas wyboru Wykonawcy.  

 

Od dnia 

ogłoszenia 

przetargu do 

dnia 

podpisania 

umowy z 

Wykonawca

mi 

 

Wartość:  

20 % 

wartości 

umowy 

IV 

etap  

a) świadczenie kompleksowej pomocy Zamawiającemu 

w procesie realizacji Umowy z Wykonawcą, w tym 

egzekwowania od Wykonawcy realizacji zadań 

wskazanych  

w Umowie,  
b) monitorowanie zagrożeń realizacji Umowy i 

informowania na bieżąco Zamawiającego o istotnych i 

potencjalnych zagrożeniach i ich skutkach oraz 

proponowanie działań zaradczych i egzekwowanie ich 

wdrożenia przez Wykonawcę.  

c) przegląd i opiniowanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej.  
d) świadczenia kompleksowej pomocy Zamawiającemu 

w procesie odbioru przedmiotu zamówienia, w tym 

przygotowania stosownych dokumentów i opinii. 

Od dnia 

podpisania 

umowy z 

Wykonawca

mi do dnia 

podpisania 

protokołu 

odbioru 

końcowego z 

Wykonawca

mi e-Portalu 

oraz 

oprogramow

ania 

medycznego 

jednak nie 

później niż 

do dnia 

31.07.2019 r. 

 

 

Wartość:  

35 % 

wartości 

umowy 

 

ZAMAWIAJĄCY:                        INŻYNIER  PROJEKTU:  
 



 

  
 

Nr umowy RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 

Tytuł projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług  

w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu 

 

Rozdział III - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu ………… w Opolu, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:  

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” z siedzibą w Opolu 

przy ul. Kościuszki 2, kod 45-062 Opole reprezentowanym przez: Panią Brygidę Manhart – Gołygę – 

w oparciu o udzielone pełnomocnictwo   

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Administratorem”  

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Podmiotem Przetwarzającym” . 

 

Administrator oraz Podmiot Przetwarzający zwani będą dalej pojedynczo również jako „Strona” oraz 

łącznie jako „Strony”. 

 

§1. 

[Motywy zawarcia Umowy; oświadczenia Stron] 

 

1. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż łączy je umowa dotycząca świadczenia usługi 

Inżyniera Projektu, w tym tworzenie SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia e- Portalu wraz 

z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne wraz z niezbędnymi 

dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego 

do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ 

„ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu. 

2. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż na podstawie skutecznie zawartej i obowiązującej 

umowy Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi obejmujące świadczenia 

usługi Inżyniera Projektu, w tym tworzenie SIWZ w ramach opracowania i wdrożenia e- Portalu 

wraz z uruchomieniem e-usług, zakupu licencji na oprogramowanie medyczne 

wraz z niezbędnymi dodatkowymi modułami oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia 

niezbędnego do uruchomienia e-usług w związku realizacją  projektu pn. Poprawa jakości 

i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „CENTRUM”, SP ZOZ 

„ŚRÓDMIEŚCIE”, SP ZOZ „ZAODRZE” w Opolu. Zwane dalej: „Usługi”. 

3. W związku z rozpoczęciem stosowania 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 - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; zwanego dalej: 



RODO, Strony zgodnie postanawiają o uregulowaniu kwestii powierzenia Wykonawcy 

przetwarzania danych osobowych w związku ze współpracą gospodarczą, zgodnie z wymogami 

wynikającymi z RODO, od dnia rozpoczęcia stosowania RODO, tj. od dnia 25 maja 2018 r. 

§2. 

[Przedmiot Umowy] 

 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora, 

przetwarzania danych osobowych, wyłącznie pozostających w związku z realizacją usług, o których 

mowa w § 1 ust. 2 Umowy powyżej, z uwzględnieniem § 6 ust. 3 poniżej. 

2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO), 

o których mowa w § 3 Umowy poniżej. 

3. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, 

a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego (w szczególności RODO) oraz postanowieniami Umowy. 

4. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu 

przewidzianym w Umowie, na udokumentowane polecenie Administratora, za które poczytuje 

się w szczególności zlecenia wykonania Usług w toku współpracy gospodarczej pomiędzy 

Stronami. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe bez polecenia Administratora 

w przypadkach, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Podmiot 

Przetwarzający przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora 

o danym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny. 

5. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe w okresie świadczenia Usług na rzecz 

Administratora. 

 

§3. 

[Powierzenie przetwarzania danych osobowych] 

 

1. Celem powierzenia przetwarzania danych jest świadczenie Usług. 

2. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe poprzez wykonywanie 

wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji Usług. 

3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu 

przez Administratora obejmuje w szczególności ich przeglądanie i modyfikowanie 

przy wykorzystaniu systemów informatycznych, a w wyjątkowych przypadkach (awarie) 

bez wykorzystania systemów informatycznych. 

4. Dane osobowe powierzone Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora obejmują 

w szczególności dane osobowe stanowiące imiona i nazwiska pacjentów Zamawiającego, adresy 

ich zamieszkania, numery telefonów oraz adresy e-mail i numery telefonów osób fizycznych 

będących - po stronie Administratora, osobami świadczącymi pracę lub świadczącymi, 

bezpośrednio lub pośrednio, usługi dla Administratora oraz bezpośrednimi lub pośrednimi 

odbiorcami usług świadczonych przez Administratora. Dane osobowe powierzone Podmiotowi 

Przetwarzającemu przez Administratora pozostają przedmiotem praw wyłącznych Administratora. 



5. Zakres powierzonych danych osobowych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych oraz 

danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu RODO. 

 

§ 4. 

[Szczegółowe obowiązki Podmiotu Przetwarzającego] 

 

1. Podmiot Przetwarzający jest obowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych: 

a) gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. 

do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, 

zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa 

odpowiadającemu temu ryzyku, zgodnie z art. 32 RODO, 

b) w miarę możliwości umożliwiających Administratorowi wywiązanie się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych 

w Rozdziale III RODO. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 

a) zapewnić, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy albo zostały 

poinformowane o ustawowym obowiązku zachowania tajemnicy i zostały zapoznane z zasadami 

ich ochrony, 

b) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej pisemnej 

zgody Administratora, 

c) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany na podstawie 

art. 37 RODO, 

d) prowadzić przewidziany prawem rejestr, zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2 RODO, 

e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi 

w wywiązaniu się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36 RODO, w szczególności: 

- każdorazowo i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia 

RODO lub postanowień Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych, poinformować 

Administratora w formie elektronicznej o przypadkach naruszenia postanowień Umowy lub 

ochrony powierzonych danych osobowych, zawierającego informacje wymagane na podstawie 

art. 33 ust. 3 RODO, a w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia mogą powodować wysokie 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, uczestniczenia w zakresie określonym 

przez Administratora w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, 

- uczestniczyć, na wniosek Administratora, w przeprowadzeniu oceny skutków operacji 

przetwarzania dla ochrony danych osobowych, jeżeli dany rodzaj przetwarzania z dużym 

prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych oraz realizacji ewentualnych zaleceń organu ochrony danych osobowych. 



3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest na każde żądanie Administratora do natychmiastowego 

zwrotu lub całkowitego i trwałego usunięcia danych osobowych powierzonych 

mu do przetwarzania, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot 

Przetwarzający będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa. 

4. Po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie 

do 30 dni roboczych od dnia zakończenia świadczenia Usług, Podmiot Przetwarzający jest 

zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz 

usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują 

przechowywanie tych danych osobowych. 

 

§5. 

[Obowiązki informacyjne i uprawnienia kontrolne] 

 

1. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi, na jego każde żądanie, wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez Administratora. 

2. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o podjęciu wobec Podmiotu 

Przetwarzającego przez organ ochrony danych osobowych wszelkich działań w zakresie kontroli 

przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim może ona dotyczyć przetwarzania danych 

powierzonych przez Administratora, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez 

organ ochrony danych osobowych, a także zobowiązany jest na żądanie Administratora do 

przekazania Administratorowi wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań 

podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

3. Podmiot Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi przeprowadzanie audytów i inspekcji, w tym w miejscach prowadzenia 

działalności przez Podmiot Przetwarzający, w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia 

prawidłowości i bezpieczeństwa powierzonego przez Administratora przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem, iż audyty lub inspekcje są przeprowadzane przy użyciu środków jak 

najmniej uciążliwych dla bieżącej działalności Podmiotu Przetwarzającego i nie naruszają one 

bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa Podmiotu Przetwarzającego. Administrator 

powiadomi Podmiot Przetwarzający o zamiarze przeprowadzania ww. czynności z 

wyprzedzeniem, nie krótszym niż 30 dni roboczych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest 

umożliwić Administratorowi przeprowadzenie rzeczonych czynności, w szczególności poprzez 

udzielanie niezbędnych wyjaśnień i udostępnienie w niezbędnym zakresie dokumentacji 

dotyczącej realizacji niniejszych postanowień. Podmiot Przetwarzający informuje Administratora, 

jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o 

ochronie danych. 

4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas audytów i inspekcji, o których mowa w ust. 3 powyżej, jednak nie później 

niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Podmiot Przetwarzający pisemnej informacji o 

nieprawidłowościach. 

 

 

 



§6. 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na terytorium 

państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Odpowiedzialność Stron w zakresie szkód wyrządzonych niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy podlega regułom określonym w umowie, będącej podstawą świadczenia 

Usług. 

3. Zasady zachowania w poufności informacji dotyczących Stron określone w umowie, będącej 

podstawą świadczenia Usług, stosuje się również do niniejszej Umowy. 

4. Postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem pozycji prawnej Wykonawcy i 

Zamawiającego, w przypadku przetwarzania przez Administratora powierzonych mu przez 

Podmiot Przetwarzający (jako administratora) danych osobowych w związku ze świadczeniem 

Usług. 

5. Umowa została zawarta na czas oznaczony - czas świadczenia przez Wykonawcę Usług na rzecz 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszej Umowy stosuje się w niezbędnym 

zakresie również w okresie po zakończeniu świadczenia Usług przez Wykonawcę. 

6. Umowa podlega właściwości prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO, a w zakresie 

nieuregulowanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa unijnego niniejsza Umowa 

podlega właściwości prawa polskiego. 

7. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć 

będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu 

w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo według właściwości ogólnej siedziby strony pozwanej. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Podpisy: 

[Administrator]     [Podmiot Przetwarzający] 
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Rozdział IV - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

 

………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem 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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Rozdział V – Oświadczenie osoby zaangażowanej w projekt 

                      

 

………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

   Oświadczam, ze nie jestem osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 
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Rozdział VI – Formularz oferty  

……………………………. 

(miejscowość i data) 

……………………….. 

     pieczęć oferenta 

OFERTA 

My, niżej podpisani, ……………………………………………………………………………. 

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

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………….. 

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

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

 

w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

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

…………………………………………………………………….. składamy niniejszą ofertę. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ……………… zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wzorem umowy. 

 

 

Wartość zamówienia: 

cenę ____________________ zł. netto, 

słownie:…........................................................................................................... złotych. 

plus ……..% podatek VAT tj. …………………………………………… zł  razem wartość 

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

słownie …………………...……………………………………………………………. złotych 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją (SIWZ) udostępnioną przez Zamawiającego 

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy, która jest dla nas zrozumiała i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofert do zawarcia umowy 

na warunkach wymienionych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

 

Ofertę niniejszą składamy na ____ kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
……………………. dn. …………… 

 

…………………………………………….. 

 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Rozdział VII – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i umiejętnościach 

 

 

 

………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia i umiejętności określone w pkt. 2  SIWZ. 

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Na żądanie Zamawiającego 

w celu potwierdzenie spełnienia  wymagań określonych w SIWZ dostarczę niezbędne dokumenty. 

 


