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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala  

ul. Grójecka 186  

02-390 Warszawa 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy.  

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 10 ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających 

lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek chorobowych w ramach 5 

grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ  m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację 

i konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu powierzonego: 

 

Grupa 1 

1 ścieżka Cukrzyca typu 2 

 

Grupa 2 

2 ścieżka Przewlekła choroba wieńcowa 

3 ścieżka Utrwalone migotanie przedsionków 

4 ścieżka Przewlekła niewydolność serca 

 

Grupa 3 

5 ścieżka Astma oskrzelowa 

6 ścieżka POCHP 

 

Grupa 4 

7 ścieżka Wole miąższowe i guzowate tarczycy 

8 ścieżka Niedoczynność tarczycy 

 

Grupa 5 

9 ścieżka Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych 

10 ścieżka Zespoły bólowe kręgosłupa 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacją”). 

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy 

(załącznik nr 2 do Specyfikacji). 



4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania 

części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 3 do Specyfikacji, część zamówienia, które powierza podwykonawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 15 czerwca 2017 roku.  
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy, 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku  

w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie opisuje warunku nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej: 

 1 usługę polegającą na realizacji projektów badawczo-naukowych z zakresu organizacji 

ochrony zdrowia lub projektów badawczo – naukowych o tematyce klinicznej oraz POZ, 

o wartości przekraczającej 100 000,00 zł brutto, 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, 

przez co najmniej jednego z wykonawców; 

 2 usługi polegające na realizacji zadań mających na celu wypracowanie dokumentów 

takich jak: wytyczne lub standardy kliniczne, standardy opieki zdrowotnej, algorytmy 

postępowania, lub uczestnictwo w zespołach (np. w odpowiedniej dziedzinie medycyny 

towarzystwa naukowego, odpowiedzialnych za opracowanie wytycznych).  

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, 

przez co najmniej jednego z wykonawców; 

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na każda Grupę co najmniej 3 

osobowym zespołem wykonującym zamówienie, w tym: 

 co najmniej 1 osobą, która pełni bądź pełniła funkcję konsultanta krajowego lub 

wojewódzkiego przez co najmniej 2 lata w odpowiedniej dziedzinie medycyny w 

zależności od Grupy,  

 co najmniej 1 osobą, która jest członkiem towarzystwa medycznego przez co najmniej 2 

lata w odpowiedniej dziedzinie medycyny w zależności od Grupy, 

 co najmniej 2 osobami z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta) w tym przynajmniej: 

 w Grupach od 1 do 4 – 1 osobą będącą lekarzem z 10 letnią praktyką lekarską; 

ponadto w celu koordynacji wszystkich Grup wykonawca zapewni: 

 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownik Projektu i koordynowała pracę 5 Grup z 

doświadczeniem w zarządzaniu projektami doradczymi; posiadającą doświadczenie w 



prowadzeniu – co najmniej 1 – projektu w ramach, którego były modelowane algorytmy 

postępowania w notacji BPMN. 

Z wyłączeniem konsultanta krajowego/konsultantów powyższe osoby mogą się 

powtarzać w poszczególnych Grupach. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony 

warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub 

warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. 
 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) 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 i 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności 

zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

Ww. dokument musi określać w szczególności: 

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem. 

3)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), 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: 

-   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

-   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże  

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 1). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia 

pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). 

Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem kopii. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający żąda 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  
 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 



1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

spełnienia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

3) w przypadku gdy wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa 

w pkt 5.2.1) Specyfikacji, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz 

zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. 2) Specyfikacji. Dokumenty te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby; 

 

2. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY, WYKONAWCA 

PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU: 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy 

wykonawca. 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 

NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, 

NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, 

NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda dokumentów:  

 

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu (tytułu), 

dat wykonania i podmiotów (zleceniodawcy), na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 



 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń 

lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

7. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie z klauzulą „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej na każdej 

zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi 

zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania – zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

na podstawie pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

8. PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, 

możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego. 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 



2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy). 

4. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy BAG.261.1.1.2017.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych,  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa.  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr 22 

572 – 63 – 05. 

7. Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Aleksandra Pilarska – Pogoda  

7. 2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Sabina Karczmarz  

8. Zgodnie z art. 38 ustawy, zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień 

treści Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. ustawy. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej – zamieszcza na tej stronie.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.  

10. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę 

treści Specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

NIE DOTYCZY 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

Specyfikacji ); 

2) oświadczenie (zgodnie z rozdziałem 6.1. Specyfikacji); 

3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) 

4) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (o ile dotyczy); 

5) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile 

dotyczy), 

6) przykładowy algorytm postępowania medycznego wytyczne lub standardy kliniczne, 

standardy opieki zdrowotnej – w przypadku zaoferowania; 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl


7) certyfikat z zakresu modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN Polskiej 

Akademii Nauk – w przypadku zaoferowania. 

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z 

formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami 

i dokumentami. 

4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy - zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może 

pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do 

podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy, w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące 

niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpis powinien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub 

zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

9. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami była zszyta lub spięta (np. 

zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą 

połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „opracowanie 

ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz 

przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń 

pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek chorobowych w ramach 5 grup, które są 

planowane do prowadzenia przez lekarza POZ  m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i 

konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu powierzonego. TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzeżone, zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 

wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem 

wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.1.2017. OFERTA – 

opracowanie ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, 

wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek 

chorobowych w ramach 5 grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ  m.in. 

w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach 

budżetu powierzonego” NIE OTWIERAĆ PRZED 27 lutego 2017 r. GODZ. 10:30”. 

 

 



13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia  

27 lutego 2017 r. do godz. 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę 

kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy 

zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora 

postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i 

dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, wykonawca winien 

zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub 

brakiem którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz 

pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty wykonawca 

powinien doręczyć zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane 

tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem 

„WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, 

określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane 

w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, oferty 

wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie  

o wycofaniu oferty/zmianie oferty, zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem 

również odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 

Zdrowia Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 3 do 

Specyfikacji. Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na 

warunkach określonych w ofercie wykonawcy i wzorze umowy. 

Jako podstawę do oceny ofert zamawiający przyjmuje cenę (z podatkiem od towarów i usług VAT) 

za realizację zamówienia. 

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę 

(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w zł. 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których usługi lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

15. OCENA OFERT 

Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako ważne zamawiający przyjął następujące kryteria  

Cena – 60 % 

Jakość – 30 % 
Posiadanie przez Kierownika projektu certyfikatu z zakresu modelowania procesów biznesowych w notacji 

BPMN Polskiej Akademii Nauk – 10% 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej:  



 

1. Kryterium I CENA (60% wagi oceny) C 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 60. 

Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 60 punktów. Pozostałe ceny obliczone dla 

badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy 

wzorem: 

 

 

pkt
K
K

C
m

n 60  

Gdzie:  

m - oznacza kolejną badaną ofertę, 

C - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium 

CENA,   

Kn - oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty, 

Km - oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty. 

 

2. Kryterium II  JAKOŚĆ – DEMO ŚCIEŻEK (na podstawie przykładowego algorytmu 

postępowania medycznego 30% wagi oceny) J 

 

Oceny w zakresie niniejszego kryterium zamawiający dokona na podstawie załączonego do oferty 

przykładowego algorytm postępowania medycznego wytyczne lub standardy kliniczne, standardy 

opieki zdrowotnej. 
 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 30. 

Oferta o najwyższej liczbie przyznanych punktów uzyska 30 punktów.  

Oferta, do której nie załączono przykładowego algorytmu postępowania medycznego otrzyma 0 punktów  

w zakresie niniejszego Kryterium. 

 

W celu uzyskania punktów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ścieżkę/algorytm postępowania 

medycznego zamodelowanego w notacji BPMN 2.0, w narzędziu informatycznym do tego dedykowanym. 

DEMO powinno mieć możliwość przeglądania w formacie HTML oraz wydruk poszczególnych kart w postaci 

graficznej. Do DEMO należy dołączyć Instrukcję uruchomienia w systemie Microsoft Windows. Algorytm 

postępowania medycznego DEMO ma zostać zapisane na płcie CD/DVD i dołączone do oferty. Płyta CD/DVD 

ma w głównym katalogu posiadać zapisany plik tekstowy z nazwą wykonawcy oraz numerem NIP wykonawcy.  

Algorytm postępowania medycznego DEMO zostanie przygotowany przez wykonawcę na przykładzie jednej 

jednostki chorobowej, wybranej przez wykonawcę spośród wymienionych poniżej, planowanych do 

prowadzenia przez lekarza POZ  m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne 

rozliczane w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej: 

1. Cukrzyca typu 2 

2. Przewlekła choroba wieńcowa 

3. Utrwalone migotanie przedsionków 

4. Przewlekła niewydolność serca 

5. Astma oskrzelowa 

6. POCHP 

7. Wole miąższowe i guzowate tarczycy 

8. Niedoczynność tarczycy 

9. Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych 

10. Zespoły bólowe kręgosłupa 

 

Przykładowy algorytm postępowania medycznego DEMO zostanie poddany ocenie w zakresie poniższych 

podkryteriów: 

 

L.p. Podkryteria Kryterium Jakość na podstawie przykładowego algorytmu postępowania 

medycznego DEMO   

1 Spójność 

2 Kompletność 

3 Wizualizacja procesów 

 

 

 



Ad 1. 

W ramach podkryterium zostanie oceniona możliwość zbudowania architektury procesów biznesowych 

poprzez ich wzajemne powiązanie w postaci m.in. podprocesów i procesów wywoływanych. 

Członkowie komisji, przyznają ocenę w tej podkategorii w zakresie od 0 do 10 podpunktów. 

 

Ad. 2. 

W ramach podkryterium zostanie oceniona kompletność diagramu procesu, który powinien móc 

zawierać minimalnie: role, dokumenty, dane, opis i cele procesu oraz opis zadań. Członkowie komisji, 

przyznają ocenę w tej podkategorii w zakresie od 0 do 10 podpunktów. 

 

Ad 3. 

Wizualizacja procesów i przejrzystość układu graficznego zostaną poddane ocenie członków komisji. 

Ocenione zostanie, czy uwzględniono: 

 możliwość eksportu do formatu BPMN 2.0 

 możliwość eksportu do formatu PDF 

 spójność i jednolitość wszystkich elementów karty - graficznych oraz pod względem układu 

i funkcjonalności; 

 możliwość doboru palety barw  

 typografię 

Członek komisji będzie mógł przyznać tu od 0 do 10 podpunktów.  

 

Powołana komisja przetargowa, obejrzy przykładowy algorytm postępowania medycznego DEMO 

otrzymany od wykonawców i przyzna każdemu z nich podpunkty w zakresie podkryteriów opisanych 

powyżej.  

W ocenie każdego podkryterium każdy z członków komisji może przyznać od 0 do 10 podpunktów. 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

matematycznymi zasadami zaokrąglania. Punkty przyznane przez poszczególne osoby dokonujące 

oceny w niniejszym kryterium zostaną dodane oraz podzielone przez ilość osób dokonujących oceny. 

Powyższy wynik będzie stanowił liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium JAKOŚĆ – 

DEMO ŚCIEŻEK.  
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w terminie 3 dni roboczych wykonawcy do 

osobistego przedstawienia prezentacji DEMO. 
 

3. Kryterium III CERTYFIKAT (10 % wagi oceny) D 

 

Kierownik projektu posiadająca certyfikat z zakresu modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 

Polskiej Akademii Nauk. Za przedstawienie powyższego Certyfikatu wykonawca otrzyma 10 pkt. Oferta, do 

której nie załączono Certyfikatu otrzyma 0 punktów  

w zakresie niniejszego Kryterium. 

 

4. Ocena łączna 

1) Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru. 

 

DJCO   

Gdzie:  

O oznacza ocenę łączną oferty 

C oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium CENA, 

J oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium, JAKOŚĆ, 

D oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium CERTYFIKAT 

2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym 

wzorem. 

3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 



4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. wykonawcy składając oferty dodatkowe, 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i 

załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ 

 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 

 

Do Specyfikacji załączono: 

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) wzór umowy (załącznik nr 2), 

3) formularz oferty (załącznik nr 3), 

4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), 

5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5) 

   



(załącznik nr 1 do SIWZ, stanie się załącznikiem nr 1 do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 10 ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających lekarzy w 

udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek chorobowych w ramach 5 Grup, które są 

planowane do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje 

specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu powierzonego, zwanych dalej „ścieżkami” lub „ścieżkami 

klinicznymi” 

 

Grupa 1 

1 ścieżka Cukrzyca typu 2 

 

Grupa 2 

2 ścieżka Przewlekła choroba wieńcowa 

3 ścieżka Utrwalone migotanie przedsionków 

4 ścieżka Przewlekła niewydolność serca 

 

Grupa 3 

5 ścieżka Astma oskrzelowa 

6 ścieżka POCHP 

 

Grupa 4 

7 ścieżka Wole miąższowe i guzowate tarczycy 

8 ścieżka Niedoczynność tarczycy 

 

Grupa 5 

9 ścieżka Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych 

10 ścieżka Zespoły bólowe kręgosłupa 

2. Zamawiający wymaga, aby podstawą opracowania algorytmów była metodyka modelowania ścieżek 

klinicznych NFZ, opisana poniżej 

 

Metodyka modelowania ścieżek klinicznych 

Wykonawca jest zobowiązany do modelowania ścieżek klinicznych w notacji BPMN, zgodnie z niniejszą 

metodyką i jej etapami prac.  

1) Przygotowanie projektu 

Przygotowanie projektu polega na zaprojektowaniu, zebraniu i udostępnianiu zasobów określonych jako 

kluczowe dla sprawnej realizacji projektu. Zakres prac:  

 Utworzenie Repozytorium wiedzy: 

- Klinicznej 

- Administracyjnej 

- Narzędziowej  

 Zebranie Zespołu projektowego  

 Wyłonienie osób posiadających adekwatne do zadań kompetencje, doświadczenie i możliwości 

wykonawcze 

 Zebranie grupy ekspertów 

 Wyłonienie grupy ekspertów dla poszczególnych obszarów projektu i repozytorium wiedzy  

 Określenie klientów  

 Opisanie potrzeb i sposobu ich zaspokojenia przez projektowane działania  

Produkty etapu: 

 Repozytorium wiedzy, w postaci udostępnionego folderu online 

 Zespół Projektowy  

 Grupa Ekspercka 

 Zdefiniowani Klienci i ich potrzeby  

 

 



2) Modelowanie ścieżek klinicznych  

W ramach modelowanie ścieżek klinicznych, wykonawca na podstawie zebranej wiedzy, notacji BPMN 2.0 ma 

za zadanie przeprowadzić następujące zadania:  

• Opracowanie celu procesu  

• Określenie kryteriów włączenia pacjenta do procesu  

• Opisanie procesów dla określonych stanów klinicznych i rozpoznań 

• Opisanie przepływu wartości przez poszczególne sekwencje zdarzeń procesowych 

• Opisanie bramek decyzyjnych i powodowanych nimi wariantów przebiegu  

• Opisanie ról procesowych pełnionych przez aktorów procesu  

• Opisanie dokumentów towarzyszących procesowi w trakcie wykonywania poszczególnych kroków  

Produkty etapu: 

• Graficzna prezentacja przebiegu procesu wraz z elementami objaśniającymi i wariantami jego realizacji 

w zależności od zdarzeń sterujących  

3) Konsultacje i analiza 

W ramach Konsultacji i analizy, wykonawca na podstawie zamodelowanych ścieżek klinicznych opracowuje je 

w formacie możliwym do analizy i oceny przez ekspertów, wraz z materiałami towarzyszącymi takimi jak 

słowniki. 

Analiza opracowanych ścieżek klinicznych przez poszczególne grupy: 

• Ekspertów/ konsultantów zewnętrznych; 

• Klientów / Użytkowników; 

• Zamawiającego; 

Produkty etapu: 

• Opinie, analizy przedstawionego materiału będące podstawa do uruchomienia procesu aktualizacji 

opiniowanego materiału  

• Zweryfikowany i zaktualizowany materiał 

4) Implementacja 

W ramach Implementacji, Wykonawca przygotowuje ostateczne wersje materiałów do ich publikacji, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego.  

Zakres prac 

• Prace redakcyjne, graficzne i wizualizacyjne zgromadzonego materiału; 

• Prace dokumentacyjne i archiwizacyjne materiału roboczego;  

Produkty Implementacji: 

• Kompleksowe materiały w formie i wersji zaakceptowanej przez zamawiającego; 

• Materiały robocze zarchiwizowane; 

 

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dwóch etapach.  

1) W ramach Etapu I zostaną wykonane następujące prace:  

a) Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania zakresu pojęciowego dla przyszłego systemu 

opieki koordynowanej, poprzez identyfikację pojęć i opracowanie ich definicji w postaci słownika dla 

każdej z grup osobno; określenia architektury biznesowej dla przyszłego systemu opieki 

koordynowanej w uzgodnieniu z zamawiającym; opracowania ścieżek klinicznych dla każdej 

jednostki chorobowej osobno, uwzględniając aktualną, opublikowaną wiedzę medyczną. 

b) Ścieżki kliniczne powinny zostać zamodelowane w notacji BPMN 2.0, w narzędziu informatycznym 

do tego dedykowanym. umożliwiającym modelowanie zarówno pojedynczych procesów jak również 

procesów wzajemnie ze sobą powiązanych np. poprzez ich osadzenie jako podprocesów, w celu 

umożliwienia połączeń między ścieżkami. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie po podpisaniu umowy zapewnić dostęp do tego narzędzia dla wskazanych 5 

pracowników zamawiającego w trybie online, w celu możliwości bieżącej oceny postępu prac i ich 

zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz możliwość konsultacji technicznych dotyczących 

użytkowanego narzędzia. Osoby wskazane przez zamawiającego powinny mieć możliwość 

dodawania swoich komentarzy do poszczególnych ścieżek klinicznych i ich elementów składowych. 

Wybrane narzędzie informatyczne musi zapewnić pracę w trybie online, wydruk poszczególnych 

ścieżek klinicznych w postaci graficznej oraz ich eksport w formacie zgodnym z BPMN 2.0 i w 

postaci dokumentacji HTML.  

c) W ramach wypłaconego wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

zamawiającemu na okres od dnia podpisania umowy do końca 2017 roku, dostępu online do 

wykorzystywanej w ramach realizacji umowy aplikacji do modelowania procesów biznesowych dla 



minimum 3 pracowników NFZ mogących modelować procesy i 2 pracowników NFZ mogących je 

przeglądać i komentować. 

d) Wszystkie wykonane ścieżki powinny zostać uzgodnione z przedstawicielami towarzystw 

medycznych oraz skonsultowane z lekarzami praktykami, pielęgniarkami oraz zarządzającymi 

podmiotami leczniczymi na poziomie POZ, AOS. Opinie poszczególnych grup, powinny zostać 

przedstawione w formie pisemnej, umożliwiającej ich weryfikację przez zamawiającego. W celu 

wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający przekaże wykonawcy posiadane, niezbędne 

informacje, dane oraz będzie inicjował spotkania uzgadniające z przedstawicielami poszczególnych 

towarzystw medycznych. 

 

Metodyka modelowania ścieżek klinicznych – wykonawca jest zobowiązany do modelowania 

ścieżek klinicznych w notacji BPMN, zgodnie z niniejszą metodyką i jej etapami prac.  

 

2) W ramach Etapu II, zostaną wykonane następujące prace: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów informacyjnych i infografik dla lekarzy i 

pielęgniarek, na temat sposobu postępowania w ramach poszczególnych ścieżek klinicznych. Forma 

wydruku nie będzie przekraczał rozmiaru A4, dokładne parametry zostaną uzgodnione w trakcie 

realizacji umowy. Grafika powinna zostać przygotowana w układzie poziomym. Opracowane 

materiały graficzne powinny zostać przekazane zamawiającemu w bezstratnym formacie graficznym, 

umożliwiającym ich dalszą obróbkę. 

b) Wszystkie ścieżki powinny zostać opracowane w wersji elektronicznej, w formacie PDF lub MS 

Word, umożliwiającym ich przeszukiwanie pełno tekstowe oraz wydruk.  

 

4. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony po podpisaniu umowy podczas pierwszego spotkania. 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa Nr /2017 

 

Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia. 

Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia 

Projekt pn.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki 

koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla 

Polski”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. KSI: POWR.05.02.00-00-0150/15 

 

zawarta w dniu   …………………………..2017 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym 

Funduszem Zdrowia Centrala z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 1070001057, 

zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez: 

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

a 

zwanym dalej wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

zawarto umowę następującej treści: 
§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania 

diagnostyczno – terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, 

wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek 

chorobowych w ramach 5 grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. 

w  oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu 

powierzonego zwanych dalej „ścieżkami”. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zrealizowane będzie w dwóch etapach: 

1) Etap I – polegający na zamodelowaniu 10 ścieżek w pięciu grupach w notacji BPMN 2.0, 

w narzędziu informatycznym do tego dedykowanym.  

2) Etap II – polegający na opracowaniu i przygotowaniu materiałów informacyjnych 

i  infografik dla lekarzy i pielęgniarek, na temat sposobu postępowania w ramach 

poszczególnych ścieżek klinicznych. 

3. Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy oraz prezentacji wyników prac strony ustalą 

w  załączniku nr 1 do umowy. 

 
§2 

1. Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane nie później niż do 15 czerwca 2017 r., 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Projekt ścieżek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 musi być zaprezentowany zamawiającemu nie 

później niż do 30 kwietnia 2017 r.  
 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania umowy,  

2) zobowiązuje się do wykonania zamówienia z zachowaniem staranności zawodowej, 

rzetelnie, 

3) osoby, które będą uczestniczyć w realizacji umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje 



niezbędne do jej wykonania, 

4) do realizacji zamówienia wykonawca wyznaczy wyłącznie osoby wskazane w wykazie, 

złożonym na wezwanie zamawiającego, zwane dalej zespołem projektowym. Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w realizacji umowy, ze strony wykonawcy, stanowi załącznik nr 3, 

5) zobowiązuje się do utrzymania osób, wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4, w 

okresie realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zastępująca będzie 

posiadała co najmniej kwalifikacje wymagane przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Przed dokonaniem zmiany wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację zamawiającego, 

6) na żądanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia certyfikatów 

oraz dokumentów potwierdzających, że osoby uczestniczące w realizacji umowy spełniają 

wszystkie wymagania zamawiającego, określone w SIWZ, 

7) w przypadku, gdy wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego 

wiedzy i doświadczenia, polegał on na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten będzie brał 

udział w realizacji umowy, 

8) odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których 

wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania, 

9) zobowiązuje się zwrócić zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od zamawiającego 

w związku z wykonywaniem umowy na pisemne żądanie zamawiającego, niezwłocznie po 

otrzymaniu takiego żądania. 

10) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z zamawiającym przy realizacji umowy, w 

szczególności zobowiązuje się do informowania zamawiającego o odbywających się 

spotkaniach zespołu projektowego, nie później niż na 2 dni robocze przed spotkaniem; 

zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w spotkaniach zespołu projektowego 

wykonawcy. 

11) zobowiązuje się podporządkować wskazówkom zamawiającego dotyczącym sposobu 

realizacji zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak 

doprecyzowywać jej postanowienia; 

12) niezwłocznie, na piśmie lub drogą elektroniczną, informować zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mogących utrudnić realizację umowy, pod rygorem utraty prawa do 

powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu umowy. 

3. W przypadku, w którym w ocenie wykonawcy uwzględnienie wskazówek określonych w ust.2 pkt 

11 przynajmniej utrudniałoby realizację umowy, bądź godziłoby w standardy świadczonej usługi, 

wykonawca – na piśmie (pod rygorem nieważności) – zwróci uwagę zamawiającemu na 

konsekwencje uwzględnienia jego wskazówek. W przypadku gdy zamawiający potwierdzi wolę 

uwzględnienia jego wskazówek, wykonawca dostosuje się do nich. 

4. W celu wykonania przedmiotu umowy zamawiający udostępni wykonawcy posiadane materiały, 

dokumenty i informacje związane z realizacją przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od 

daty podpisania umowy.  

5. W ramach realizacji zamówienia po podpisaniu umowy zamawiający przewiduje zorganizowanie 

co najmniej 2 spotkań w swojej siedzibie z wykonawcą. Pierwsze spotkanie zostanie 

zorganizowane do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, drugie spotkanie będzie dotyczyć 

prezentacji prac. 

6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, 

organizacyjnych i handlowych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem umowy i 

do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania umowy, do zachowania 

w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez strony 

mogłoby narazić interesy stron, w szczególności wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

tajemnicy wszelkich danych dotyczących działalności zamawiającego, sposobu wykonywania 

czynności administracyjnych oraz wszelkich danych objętych tajemnicą. 

 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całe zamówienie tj. 10 ścieżek do 15 czerwca 2017  r. 

tj. przekazać całość rezultatów prac i uzyskać ich akceptację. 

2. W zakresie Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wykonawca najpóźniej do 30 kwietnia 

2017  r. jednakże nie wcześniej niż 20 dni roboczych po podpisaniu umowy zobowiązany jest 



przekazać w wersji elektronicznej projekty wybranych ścieżek – nie mniej niż 6 ścieżek, zgodnie 

z  poniższą procedurą: 

1) Z czynności przekazania ścieżek strony sporządzają protokół, w którym dopuszczalny jest 

wydruk z poczty elektronicznej upoważnionego pracownika NFZ potwierdzający dostarczenie 

pliku zawierającego ścieżki w wersji elektronicznej. 

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych (dzień roboczy: poniedziałek – piątek) od dnia 

otrzymania ścieżek, weryfikuje otrzymane od wykonawcy ścieżki. 

3) W przypadku uwag/wad do przekazanych projektów ścieżek zamawiający wskazuje je 

wykonawcy i wzywa go do ich uwzględnienia, wyznaczając przy tym wykonawcy dodatkowy 

termin, nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

4) Po dokonaniu czynności określonych powyżej strony sporządzają protokół odbioru, który będzie 

stanowić podstawę do częściowej płatności za wykonanie Etapu I. Protokół odbioru powinien 

zawierać w szczególności elementy, o których mowa w ust. 4.  

3. W zakresie wykonania Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, wykonawca najpóźniej do 15 

czerwca 2017 r. przekaże rezultat prac, zgodnie z poniższą procedurą: 

1) Zamawiający w terminie 3 dni roboczych (dzień roboczy: poniedziałek – piątek) od dnia 

podpisania protokołu lub od dnia otrzymania rezultatów prac weryfikuje otrzymane od 

wykonawcy wyniki, 

2) W wypadku stwierdzenia uwag zamawiający wskazuje je wykonawcy i wzywa go do ich 

usunięcia, wyznaczając przy tym wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 3 dni 

roboczych, 

3) W przypadku zgłoszenia uwag wykonawca uwzględni je w powyższym terminie lub przy 

niezaakceptowaniu zastrzeżeń zamawiającego złoży w w/w terminie stosowne wyjaśnienia. 

4) Po dokonaniu powyższych czynności strony sporządzają protokół odbioru z zaznaczeniem, czy 

były zgłoszone wady, oraz czy zostały one usunięte przez wykonawcę, 

5) W przypadku braku wad lub ich usunięcia przez wykonawcę uznaje się, że wynik lub element 

prac został zatwierdzony z dniem podpisania protokołu odbioru. Wzór protokołu odbioru 

stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

4. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) spis przekazywanych rzeczy/materiałów; 

3) informacje o ewentualnych uwagach/zastrzeżeniach/wadach; 

4) podpisy stron lub osób upoważnionych. 

5. W przypadku przekazania rezultatu prac w terminie, w którym proces weryfikacji przekroczy 

termin określony w § 2 ust. 1, w sytuacji gdy zamawiający stwierdzi wady, zastosowanie będą 

miały przepisy dotyczące kar umownych za opóźnienie w realizacji usługi. Wykonawca 

zobowiązany jest również przekazać przedmiot umowy, wraz z całą dokumentacją jego dotyczącą. 

Wykonawca przekazuje zamawiającemu przedmiot umowy w jego siedzibie. Z czynności 

przekazania strony sporządzają protokół. 

6. Podstawą wystawienia faktury za odpowiedni zrealizowany Etap jest podpisany przez strony 

protokół odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 5. 
 

§5 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, przenosi na zamawiającego z chwilą 

zapłaty wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, na wszystkich polach 

eksploatacji, w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

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

dyskietce, w systemie cyfrowym i wszelkich systemach komputerowych, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu w każdej postaci, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz 

Internetu. 



2. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia zamawiającego i jego następców prawnych do:  

1)  dokonywania wszelkich przeróbek i zmian przedmiotu umowy,  

2)  wykorzystywania przedmiotu umowy w dowolnych częściach lub w całości, 

3)  wykorzystywania przedmiotu umowy lub jego dowolnych części w innych utworach, 

4)  wykorzystywania przedmiotu umowy lub jego opracowań w celach reklamowych (bez 

ograniczeń co do formy i sposobów reklamy).  

3. W powyższym zakresie wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych.  

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zezwala w szczególności na bezterminowe dokonywanie przez zamawiającego 

opracowań dzieła, o którym mowa w § 1 ust. 1, także do korzystania z opracowań i rozporządzania 

nimi w sposób określony w ust. 1; wykonawca przenosi na zamawiającego prawo do udzielania 

zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Zamawiający ma prawo wykorzystywania 

dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez uzyskania dalszej zgody wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 

trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nie przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), w związku z 

wykonywaniem zamówienia. 
8. Strony zgodnie postanawiają, że zamawiającemu przysługują wszelkie prawa autorskie określone w 

tym paragrafie, również przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia, określonego w § 6, od 

potwierdzenia wykonania etapu umowy, w którym został wykonany przedmiot umowy. 

 
§6 

1. Ustala się łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:   zł 

(słownie: …………………….), płatne w następujący sposób:  

1) za wykonanie I Etapu w kwocie nie przekraczającej 90 % łącznej wartości wynagrodzenia 

brutto przy czym przyjmuje się, że każda ścieżka jest tej samej wartości; 

2) za wykonanie II Etapu w kwocie 10 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach w terminie 14 dni od 

otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru 

danej części Etapu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, potwierdzającym wykonanie 

umowy, podpisanym ze strony zamawiającego przez Katarzynę Wiktorzak lub upoważnioną przez 

nią osobę, a ze strony wykonawcy przez …………………… 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje należność z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z jej wykonywaniem, o którym 

mowa w § 5, w wysokości nieprzekraczającej 2.500,00 zł brutto (słownie dwa tysiące pięćset 

złotych) oraz z tytułu wykonywania praw zależnych. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wykonawcy o numerze 

……………………………... 

5. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany na fakturze. 

6. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane w 84,28% ze środków UE w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15,72% ze środków budżetu państwa. 
 

§7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów przez wykonawcę, w przypadku nie usunięcia 

wad w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusunięcia przez 

wykonawcę wad w terminie uzgodnionym z wykonawcą oraz w przypadku niedotrzymania terminu 

określonego w § 2, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego wykonawcy 

do wykonania umowy lub do usunięcia zgłoszonych wad. 



3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 2, 

w  wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

4) w przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych protokołem zawierającym zastrzeżenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust. 3, wykonawca zapłaci 

zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania 

z  przysługującego wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co 

wykonawca wyraża zgodę. 
5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia całkowitego, 

o którym mowa w § 6 ust. 1, która odpowiada zakresowi wykonanej i odebranej przez 

zamawiającego pracy. 

6. Łączna kwota z tytułu kar umownych nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 

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

 
§8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństw państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia nienależytego jej 

wykonania. Warunkiem odstąpienia od umowy jest uregulowanie należności za okres do 

stwierdzenia nienależytego wykonania.  

3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, w szczególności naruszanie postanowień § 

2, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni. 

4. Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego z 30 dniowym terminem wypowiedzenia, 

w  sytuacjach, gdy: 

a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności lub wszczęte zostanie wobec niego 

postępowanie likwidacyjne lub zostanie ogłoszona jego upadłość, 

b) Wykonawca zleci wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez 

pisemnej zgody zamawiającego. 

5. Umowa może zostać zmieniona przez zamawiającego w sytuacji, gdy: 

a) nastąpi konieczność wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji zamówienia/prac, spowodowana 

obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od zamawiającego lub wykonawcy, uniemożliwiającymi 

realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji 

przedmiotu umowy. 

b) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, 

których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji treści umowy przez 

strony. 

 

§9 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej drugiej strony o wszelkich 

zmianach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

3. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 



stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, zmiana umowy będzie dopuszczalna 

w trybie art. 357
1
 ustawy kodeks cywilny. 

4. Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie 

polegać na doliczeniu do wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej przez wykonawcę oferty, 

zmienionej stawki podatku VAT od dnia wejścia w życia obowiązywania zmienionej stawki 

podatku. 

5. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy – Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się 

rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże 

się niemożliwe, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego, jeden dla 

wykonawcy. 

9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

………………………………..      …………………….…… 

  



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

w sprawie odbioru wyników pracy zgodnie z Umową nr ………./ z dnia ……………………. 

 

1. Wykonawca wykonał usługę a zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń stwierdzając, 

że usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową. 
x/

 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy 
x/

 
*
 niepotrzebne skreślić 

Inne wnioski zamawiającego: 

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

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

……………………………………………… 

        Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

 

 

  

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

             podpisy   

  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

pieczęć wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

Oferta na 

opracowanie ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, 

wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek 

chorobowych w ramach 5 grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ m.in.  

w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu 

powierzonego 

Nazwa wykonawcy:  

 

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

 

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

Adres wykonawcy: 

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

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

1. Oświadczenie o oferowanej cenie: 

Oferuję cenę za wykonanie zamówienia w następującej wysokości: 

 

cena brutto       ..................,.......... zł, 

2. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia.  

3. Oświadczenie o akceptacji terminu płatności: 

Oświadczam, że akceptuję przedstawiony przez zamawiającego termin płatności za realizację 

zamówienia – w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury.  

4. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji 

„Opis przedmiotu zamówienia” 

5. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez zamawiającego warunków umownych 

realizacji zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez zamawiającego warunki umowne 

realizacji zamówienia określone we wzorze umowy (patrz wykaz załączników do Specyfikacji). 

Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczenie o podwykonawcach 

Oświadczamy, że powierzymy/nie powierzymy* wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

w częściach: 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

wykonawca powierzy podwykonawcom 

nazwa podwykonawców 

   



7. Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa  

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 

………… – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

 

8. Oświadczenie o oferowaniu przykładowego algorytmu (ścieżki) postępowania medycznego 

Oświadczam, że oferuję/nie oferuję* przykładowy algorytm postępowania medycznego 

 

9. Oświadczenie o oferowaniu certyfikat z zakresu modelowania procesów biznesowych w 

notacji BPMN Polskiej Akademii Nauk 

Oświadczam, że oferuję/nie oferuję* certyfikat z zakresu modelowania procesów biznesowych w 

notacji BPMN Polskiej Akademii Nauk 

10.  Wszelką korespondencję do wykonawcy w sprawie przedmiotowego postępowaniu należy 

kierować na poniższy adres 

Imię i nazwisko:  

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

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

Tel. ………………………. Fax. …………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

11. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

 

1) ........................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................ 

 

*właściwe zaznaczyć 

 

 

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

Podpis i pieczęć wykonawcy 
  



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

 

Nazwa wykonawcy 

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

Adres wykonawcy 

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

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „opracowanie ścieżek klinicznych 

(tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki 

koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek 

chorobowych w ramach 5 grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. w oparciu 

o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu powierzonego”, 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 

5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

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

przedstawianiu informacji. 
 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

 

 

Nazwa wykonawcy 

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

Adres wykonawcy 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą, „opracowanie ścieżek 

klinicznych (tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki 

koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom dla wymienionych poniżej jednostek 

chorobowych w ramach 5 grup, które są planowane do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. w oparciu o 

diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne, rozliczane w ramach budżetu powierzonego” 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

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

………………………………………… 

(podpis) 

 

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). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


