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Znak sprawy: BAG.261.1.3.2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

e-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 

adres strony internetowej: www.nfz.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „specyfikacją”, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

3. 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.  

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

5. Postępowanie było poprzedzone dialogiem technicznym. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach 

projektu „CanCell Cancer – zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez 

edukację zdrowotną” (ZAKRES A) oraz projektu „Opracowanie mobilnej aplikacji na 

smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – SweetPregna – Słodka Ciąża” (ZAKRES B).  

2. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1 do 

specyfikacji. 

3. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji będzie realizowane zgodnie  

z  istotnymi postanowieniami umowy,  których wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. 

4. Wspólny słownik CPV:  

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia, 

72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego, 

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania, 

48610000-7 System baz danych, 

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 

5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku 

wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca wskaże w formularzu 

http://www.nfz.gov.pl/
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ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji, części zamówienia, które powierza 

podwykonawcy. 

6. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot zamówienia 

podzielono na 2 zakresy: 

Zakres A – wykonanie aplikacji mobilnej na smartfony w ramach projektu „CanCell 

Cancer – zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację 

zdrowotną, 

Zakres B – wykonanie aplikacji mobilnej na smartfony w ramach projektu 

„Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – 

SweetPregna – Słodka Ciąża”.  

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (ZAKRES A i B)  

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31.08.2017 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAKRES A i B) 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art.  24 ust. 1 ustawy; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. 

Zamawiający uzna spełnienie warunku 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 5 usług  

polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnej równocześnie na 

systemy operacyjne na Android i iOS, które zostały opublikowane i są dostępne  

w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych – sklepy Google Play i AppStore.  

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, wyżej warunek musi zostać spełniony w całości przez  

co najmniej jednego z Wykonawców.   

 

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 lub 

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

stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

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 występujący wspólnie.  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) 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.  

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została 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.  

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW  WYKLUCZENIA (ZAKRES A i B) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

1) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenia zgodnie  

z załącznikiem nr 4 i 5 do Specyfikacji. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia 

dotyczące tych podmiotów. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają 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. 

 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

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  
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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 oceniona najwyżej 

zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

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

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi lub 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 dokumentów  

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

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

 

4. 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. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień 

treści specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. 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.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.  
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3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treści specyfikacji. Dokonaną zmianę 

treści specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 Specyfikacji 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy BAG.261.1.3.2017  

6. 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  

7. 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 

8. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Gabriela Zawadzka 

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Anna Chwałek (zakres A), Agata Szymczak (zakres B) 

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. 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. 

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (ZAKRES A i B) 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
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1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do specyfikacji, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, 

zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności oraz o akceptacji wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także 

informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;  

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

w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  

3) z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do specyfikacji. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

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. 

W przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których 

mowa w pkt 5.2 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; 

4) 2 linii kreatywne (w formie plików jpg)  zawierające pięć widoków aplikacji ukazujących: 

– ekran powitalny; 

– strukturę aplikacji; 

– trzy widoki ekranów z treściami merytorycznymi  

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. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) muszą podpisać 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli 

do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. Podpisy złożone przez 

Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

4. Załączone do oferty dokumenty inne niż oświadczenia muszą być przedłożone w formie 

oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na 

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

musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - 

wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone 

przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub 

pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych 

do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć w każdym z zakresów jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  
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8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 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 i dokumentami była 

zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11. 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 „Wykonanie 

aplikacji mobilnej na smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer – zapobieganie 

rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” lub projektu 

„Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – 

SweetPregna – Słodka Ciąża.  Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa 

i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 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. 

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

Wykonawcy oraz napisem: 

– dla ZAKRESU A „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.3.2017 OFERTA – „Wykonanie 

aplikacji mobilnej na smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer – zapobieganie 

rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” NIE OTWIERAĆ 

PRZED 13.03.2017 r. GODZ. 10:30.”. 
 

– dla ZAKRESU B  „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą 

ciążową – SweetPregna – Słodka Ciąża”. NIE OTWIERAĆ PRZED 13.03.2017 r. 

GODZ. 10:30.”. 
 

XI. 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 

13.03.2017 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. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.03.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 

Zdrowia Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nfz.gov.pl informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 

2. Cena może być tylko jedna. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  

4. 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. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT (ZAKRES A i B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

 

13.1  Kryterium I: CENA (A) 

 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 60. 

Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród 

złożonych ofert (A min), do zawartej w badanej ofercie (A n)  

Punkty za kryterium dla n - tego Wykonawcy (A) będą obliczone wg wzoru: 

 

A  =  
A min 

x 60   pkt.  
A n 

gdzie: 

 (A min) -  najniższa cena  spośród cen złożonych ofert, 

 (A n)    -  cena zawarta w badanej ofercie.  

Lp. Nazwa kryterium waga 

kryterium 

1 Cena  60% 

2 Okres gwarancji 10% 

3 Oryginalność projektów graficznych 30% 

http://www.nfz.gov.pl/
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13.2  Kryterium II: OKRES GWARANCJI (G) 

 
W kryterium „okres gwarancji” Zamawiający przyzna punkty za przedłużenie ponad minimalny 

określony w specyfikacji okres gwarancji 24 miesięcy, zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie długości gwarancji, zaoferowanej przez Wykonawcę  

w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. 

W przypadku zaproponowania długości gwarancji poniżej 24 miesięcy  Zamawiający odrzuci 

ofertę jako niezgodną z treścią  specyfikacji.  

Maksymalną ilością punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium jest 10. 

 

13.3  Kryterium III : ORYGINALNOŚĆ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH (B)  

 
Przez oryginalność projektów graficznych Zamawiający rozumie cechy aplikacji, które powodują, że 

się wyróżnia. Aplikacja może się wyróżniać dobrze zaprojektowanymi elementami interfejsu, jak 

również projektem graficznym. Interfejs aplikacji powinien być atrakcyjny wizualnie i estetycznie, 

przejrzysty i czytelny.   

Zamawiający będzie oceniał linie kreatywne dołączone przez Wykonawcę do oferty w formie pliku 

jpg. Do ostatecznej oceny pod uwagę będzie brana linia kreatywna wyżej oceniona. 

W kryterium oryginalność projektów graficznych – punkty będą przyznawane na podstawie rankingu 

opracowanego przez każdego z członków komisji przetargowej oddzielnie. Każdy  

z członków komisji może przyznać od 0-30 podpunktów. Punkty przyznane przez poszczególnych 

członków komisji zostaną dodane oraz podzielone przez liczbę osób dokonujących oceny. Wyliczenie 

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

z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Powyższy wynik będzie stanowił liczbę punktów 

przyznanych danej ofercie w ww. kryterium. 

Maksymalną ilością punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium jest 30. 

 

13.4 Ocena łączna:  

 
Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: 

 

BGAOl
  

 

Gdzie:  

Ol – oznacza ocenę łączną oferty 

Elementy oceniane w ramach kryterium „okres gwarancji” Liczba punktów  

minimalna długość gwarancji wymagana w specyfikacji 0 

długość gwarancji przekraczająca minimalną wymaganą w specyfikacji o 6 

miesięcy 
5 

długość gwarancji przekraczająca minimalną wymaganą w specyfikacji o 12 

miesięcy 
10 
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A – oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium ceny, 

B – oznacza ilość punktów w kryterium: oryginalność projektów graficznych,  
G – oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium okres gwarancji. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z powyższym wzorem. 

 

XIV. 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 przekazania 

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. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona  

i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie nazwy, 

adresu banku oraz numeru konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za 

realizację umowy. 

 

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

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

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji 

umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego. 

 

XVII WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI 

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy 

oraz określa warunki tych zmian:  
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1. działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na realizację 

umowy; 

2. wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:  

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana 

numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych. 

 

XVIII 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 Prawo zamówień publicznych. 

 

XIX  INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający  nie przewiduje: 

1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

2. zawarcia umowy ramowej, 

3. rozliczenia w walutach obcych, 

4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 

XX WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY - PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 

ustawy. 

 

Do Specyfikacji załączono: 

1) parametry przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) istotne postanowienia 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). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (specyfikacja wykonania zamówienia)- ZAKRES A 

Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony w ramach projektu CanCell Cancer - 

Zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną. 

1. Cel projektu 

Celem projektu jest zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację 

społeczeństwa w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia i stosowania badań 

profilaktycznych. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i udostępnienie powszechne 

aplikacji na smartfony. 

2. Kontekst i cel wprowadzenia aplikacji 

Aplikacja ,,CanCell Cancer” działać będzie w systemie operacyjnym Android oraz Apple 

iOS. Aplikacja będzie możliwa do pobrania bezpłatnie z oficjalnych sklepów producentów 

urządzeń mobilnych, internetowych takich jak Apple (iOS) oraz Google Play (Android). Link 

do sklepu będzie dostępny na stronie internetowej NFZ, podstronie projektu oraz wybranych 

portalach społecznościowych. 

3. Zadania aplikacji mobilnej ,,CanCell Cancer” 

Zadaniem aplikacji mobilnej ,,CanCell Cancer” jest uświadomienie użytkownikom aplikacji, 

jak istotne znaczenie w zapobieganiu chorobom nowotworowym ma obniżanie czynników 

ryzyka powstania tych chorób, badania profilaktyczne, jak również prowadzenie zdrowego 

stylu życia: prawidłowe odżywianie się, aktywność fizyczna, niepalenie papierosów.  

Aplikacja ma zachęcić użytkowników do zmiany zachowań, tak aby zminimalizować ryzyko 

zachorowania na nowotwór. 

Jako aplikacja codziennego użytku ma za zadanie: 

 Przedstawić głównie czynniki ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe oraz 

związek pomiędzy trybem życia a zachorowalnością na raka. 

 Oszacować i przedstawić użytkownikowi predyspozycje genetyczne i  ryzyko 

zachorowania na chorobę nowotworową i zasugerować osobom o podwyższonym 

ryzyku wizytę u lekarza lub badania genetyczne. 

 Opisywać szkodliwość palenia papierosów i zawierać rekomendacje dotyczące 

zerwania z nałogiem tytoniowym. 

 Przedstawić kodeks zapobiegania nowotworom (na przykład podobnie jak  

w portugalskiej aplikacji HAPPY: A cancer prevention smartphone app designed to 

promote behavior change – Nuno Ribeiro et al.). 

 Opisywać główne założenia diety antynowotworowej, przekazać proste zasady 

zdrowego żywienia. Aplikacja będzie w przystępny sposób inspirować do wdrożenia 
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ich w życie poprzez pokazanie ilości posiłków w ciągu dnia, na przykład pytając  

o ilość spożytych warzyw owoców. 

 Zwracać uwagę na równowagę pomiędzy ilością przyjmowanych kalorii a ich 

wydatkowaniem. 

 Zwracać uwagę na problem nadmiernego spożycia soli, cukrów i tłuszczu. 

 Zachęcać do aktywności fizycznej - w odpowiednim zakresie oraz natężeniu. 

 Monitorować codzienną aktywność fizyczną i dietę (poprzez dane wprowadzane przez 

użytkownika). 

 Przypominać że stres jest także czynnikiem ryzyka nowotworowego. Ryzyko to może 

być redukowane przez aktywność fizyczną i uprawianie sportu. 

4. Grupa docelowa 

Aplikacja skierowana jest do osób zdrowych, które poprzez codzienne podejmowanie decyzji 

sprzyjających zdrowiu chcą prowadzić zdrowy tryb życia i w ten sposób zapobiegać 

zapadalności na choroby nowotworowe, a w szczególności do osób zdrowych  

o podwyższonym ryzyku zachorowania na nowotwór.  

Zakładamy, że są to osoby, które czują potrzebę zmiany tryb życia na zdrowszy. Są na 

początku drogi, gdyż ich wiedza na temat profilaktyki chorób nowotworowych jest znikoma. 

5. Obowiązkowe oznaczenia: 

 Kolorystka i identyfikacja wizualna zgodna ze stroną www NFZ. 

 Umieszczenie logotypu oraz informacji na temat: 

c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

d) Partnera projektu: Uniwersytet w Bergen 

e) Operatora Programu PL 07- Ministerstwo Zdrowia. 

6. Opis przedmiotu zamówienia 

6.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i stworzenia  aplikacji na system 

Android i system iOS, przygotowania regulaminu aplikacji, uruchomienia aplikacji mobilnej 

w systemie Android i systemie iOS, zaprojektowania, wykonania i dostarczenia 

Zamawiającemu materiałów promujących aplikację oraz przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do aplikacji, jak i innych utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie 

stworzonych przez Wykonawcę  dla wykonania niniejszego zamówienia,  na Zamawiającego.  

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) usługę stworzenia oprogramowania oraz uruchomienia aplikacji mobilnej na system 

Android i system iOS; 
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2) stworzenie nazwy i logo aplikacji, która powinna w łatwy i zapamiętywany sposób 

nawiązywać do treści zamieszczonych w aplikacji; 

3) stworzenie projektu graficznego aplikacji. Linia kreatywna aplikacji zostanie wybrana  

w procesie przetargu na podstawie przedłożonych 2 propozycji linii kreatywnych. Do 

ostatecznej oceny pod uwagę będzie brana linia kreatywna wyżej oceniona. 

Wykonawca przygotuje wszystkie ekrany wg pełnej wersji makiety aplikacji. Ekrany 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego z możliwością nanoszenia 

poprawek i zmian; 

4) projekty graficzne będą zawierały również projekt ikon aplikacji dla każdej  

z platform; 

5) stworzenie projektów wszystkich niezbędnych widoków do aplikacji mobilnej wraz  

z ikonami oddzielenie dla systemu Android i systemu iOS; 

6) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej aplikacji mobilnej; 

7) opracowanie „Regulaminu aplikacji na system Android” i „Regulaminu aplikacji na 

system  iOS”; 

8) świadczenie usług serwisowych aplikacji i jej modyfikacji po podpisaniu protokołu 

końcowego odbioru aplikacji;    

9) przedstawienie raz w miesiącu statystyki pobrań ze sklepów z uwzględnieniem 

terytorium kraju;  

10) wykonanie dwóch modyfikacji (aktualizacji) aplikacji, w terminach określonych przez 

Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, licząc od dnia podpisania  

protokołu końcowego odbioru; 

11) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do oprogramowania 

aplikacji mobilnej CanCell Cancer na system Android i system iOS wraz z jego 

modyfikacjami, „Regulaminu aplikacji na system Android” i „Regulaminu aplikacji 

na system  iOS”, jak i innych utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie 

stworzonych przez Wykonawcę dla wykonania niniejszego zamówienia; 

12) udzielenie licencji na elementy oprogramowania aplikacji oraz jego aktualizacje, co do 

których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych; 

13) założenie kont deweloperskich w sklepach Google Play oraz AppStore dla 

Zamawiającego i opłacenia ich  na okres obowiązywania gwarancji; 

14) przekazanie plików z kodem źródłowym (na  system Android i system iOS) na płytach 

CD;  

15) przekazanie dostępów do kont developerskich na  system Android i system iOS;  

16) zaprojektowanie, wykonanie  i dostarczenie Zamawiającemu materiałów promujących 

aplikację wraz z oprogramowaniem (zaprojektowanie i wyprodukowanie) na 

podstawie  projektu wybranego przez Zamawiającego spośród przygotowanych przez 

Wykonawcę 2 (dwóch)  projektów: 

 Film video lub animacja (trailer);  

Czas trwania ok. 1,5 min. Film ma za zadanie pokazanie potencjalnym użytkownikom części 

tego co znajdą w aplikacji aby zachęcić ich do jej pobrania, na podstawie przedstawionego 

oraz zaakceptowanego scenariusza  

Przykładowe video:  
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https://www.youtube.com/watch?v=ive6jqO540s 

https://www.youtube.com/watch?v=2NyOHqI9kjA 

 film video lub animacja prezentująca działanie aplikacji - długość ok 45 sekund.  

Forma przekazania Zamawiającemu: 

Video - w pliku otwartym. 

17) Dostosowanie aplikacji do norweskiej i angielskiej wersji językowej Aplikacja ma być 

dostępna w 3 wersjach językowych: polskiej, norweskiej i angielskiej. Zawartość 

merytoryczna w 3 językach zostanie dostarczona przez Zamawiającego, przy czym wersja 

norweska i angielska powstanie na podstawie polskiej wersji. 
 

6.2. Testowanie. 

Działanie aplikacji mobilnej musi być przetestowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

przed przekazaniem zrealizowanego zamówienia Zamawiającemu oraz podpisaniem 

protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.  

Zamawiający przetestuje działanie aplikacji w ciągu 10 dni roboczych. 

 

6.3. Obowiązki Zamawiającego: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną treść tekstów merytorycznych oraz logotypy  

w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy. 

 

6.4. Elementy aplikacji: 

Aplikacja będzie składała się z trzech podstawowych modułów: 

 moduł pierwszego logowania, zbierający informacje o użytkowniku. Użytkownik 

powinien mieć możliwość ponownego wypełnienia/aktualizacji swojej ankiety 

 moduł aktywny, wspierający zdrowy tryb życia, monitorujący i przypominający  

o dobrych nawykach. Moduł będzie przedstawiał treść merytoryczną dostarczoną 

przez zamawiającego. Moduł powinien mieć możliwość wyświetlania historii oraz 

podstawowych wykresów (np. ilości wypalonych papierosów w czasie) 

 moduł kontaktowo-informacyjny, pozwalający na identyfikację pozycji użytkownika  

i podanie mu stosownych informacji kontaktowych placówek onkologicznych. Moduł 

będzie też zawierał informacje o badaniach profilaktycznych realizowanych przez 

NFZ i przypominał poprzez wiadomości push. 

 

6.5. Wymagania techniczne dla aplikacji mobilnej 

Natywna aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia: 

 Musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system iOS 

i Android (smartfony, tablety). Wersja iOS - 9.3, wersja Android – 5.0 i nowsze. 

https://www.youtube.com/watch?v=ive6jqO540s
https://www.youtube.com/watch?v=2NyOHqI9kjA
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 Musi posiadać profil użytkownika oparty o ankietę z możliwością zmiany 

wprowadzanych danych i śledzenia historii zmian. 

 Treść merytoryczna musi być dostępna również w momencie, kiedy urządzenie nie ma 

dostępu do sieci. 

 Musi zostać przetestowana przed przekazaniem zrealizowanego zamówienia 

Zamawiającemu oraz podpisaniem końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 Możliwość wysyłania ostrzegawczych komunikatów, przypomnień (wiadomości 

push). 

 GPS. 

 Geolokalizacja.  

 Możliwość połączenia z portalami społecznościowymi i dzwonienia – wybrania 

numeru telefonu np. do najbliższego punktu konsultacji onkologicznej. 

 Obsługa w 3 językach – polskim, angielskim i norweskim. 

 praktyczny i interaktywny słownik (oparty o treść dostarczoną przez zamawiającego), 

który ułatwi przyswojenie wiedzy na temat zdrowego żywienia i zdrowego trybu 

życia. 

 Zdania/informacje posegregowane tematycznie, aby użytkownik mógł nawigować po 

kategoriach, podkategoriach i tagach w celu szybkiego odnalezienia interesujących 

treści. 

 Aplikacja będzie wyświetlała również „porady dnia” z bazy wiedzy – słownika. 

 Kalendarz umożliwiający zapisywanie elementów stylu życia użytkownika jak np. 

ilość wypalanych dziennie papierosów, spożytego alkoholu, spożytych posiłków – 

kalendarz będzie zawierał szybki formularz ikonograficzny pozwalający na szybkie i 

bieżące zapisywanie aktywności. 

 Funkcje społecznościowe – możliwość polubienia i udostępnienia przez portale 

społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram). 

 Z kim się konsultować – informacje, że w poszczególnych tematach mogą pomóc np. 

dietetycy, lekarze  specjaliści, lekarze pierwszego kontaktu. 

6.6. Spis funkcji:  

A. Moduł pierwszego logowania 

Moduł będzie zawierał ankietę zbierającą następujące informacje od użytkownika: 

 informacje o funduszach norweskich z wymaganym potwierdzeniem zapoznania się  

z informacją; 

 zabezpieczenie aplikacji hasłem/PIN; 

 wiek; 

 płeć; 

 liczbę osób w rodzinie które zachorowały na nowotwór (trzeba wyraźnie zaznaczyć, 

że chodzi o rodziców i dziadków; 

 czy użytkownik chorował na nowotwór; 

 wzrost; 
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 szacunkową wagę; 

 informację czy użytkownik pali papierosy (jeżeli tak to ile dziennie i od jak dawna). 

Zebrane informacje pozwolą na wstępne oszacowanie ryzyka wynikającego z czynnika 

genetycznego, jeżeli użytkownik miał 3 lub więcej przypadki nowotworów w rodzinie. Moduł 

będzie obliczał BMI na podstawie wagi i wzrostu. Jeżeli użytkownik zaznaczy że pali, 

zostanie poinformowany o ryzyku jakie niesie palenie (zwiększone ryzyko zachorowania, nie 

tylko na nowotwory płuc). 

Dane te nie będą transmitowane poza aplikację. 

B. Moduł aktywny 

Moduł będzie działał w tle aplikacji i opierał się o datę (kalendarz). 

Pierwszym zadaniem modułu będzie przypominanie użytkownikom z ryzykiem genetycznym 

(na podstawie ankiety) o konieczności wizyty w poradni (na przykład co trzy miesiące, chyba 

że użytkownik zaznaczy że już na wizycie był, wtedy kolejne przypomnienie pojawi się po 

pół roku). Ta opcja będzie powiązana z geolokalizacją (moduł kontaktowy), wskazującą 

najbliższe poradnie specjalistyczne. 

Drugim zadaniem modułu będzie monitorowanie użytkowników palących. Aplikacja będzie 

pytała co dwa tygodnie czy użytkownik jest gotów spróbować zredukować lub rzucić palenie. 

Zapyta też ile papierosów pali dziennie, pokazując wykres poprzednich wyników (jeżeli 

będzie wystarczająca liczba danych, np. więcej niż 5). Dostanie też informację „negatywną”  

z informacją o skutkach palenia.. 

Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, to zostanie zapytany ponownie w późniejszym czasie. 

Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to dostanie informację „pozytywną”, np. ile jest w stanie 

zaoszczędzić i jakie będą zalety dla jego zdrowia. Dostanie też wskazówki, które mogą 

pomóc rzucić palenie. Jeżeli użytkownik zgodzi się rzucić, codziennie przez dwa tygodnie 

zostanie zapytany ile papierosów wypalił (monitorowanie postępu i wskazówki pomocne  

w rzucaniu palenia. Te dane będą zapisane lokalnie, w module kontaktowo-informacyjnym 

(opis poniżej). 

Kolejnym elementem modułu aktywnego będzie wspieranie zdrowego trybu życia. Wsparcie 

zdrowego tryb życia będzie opierać się o promocję diety antynowotworowej i aktywności 

fizycznej wśród użytkowników, którzy nie mają genetycznego ryzyka nowotworu i nie palą 

papierosów. Użytkownik informowany będzie o korzyściach płynących ze zdrowego trybu 

życia, sportu i rekreacji. Tutaj użytkownik również będzie miał możliwość wprowadzenia 

danych dotyczących codziennej aktywności (np. jak długo ćwiczył, co zjadł, ile wypalił 

papierosów), które to informacje będą zapisane lokalnie na urządzeniu. 

C. Moduł kontaktowo-informacyjny 
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Celem modułu będzie zbieranie i wyświetlanie informacji. Moduł będzie opierał się o dane 

tekstowe (zdania) dostarczone przez zamawiającego, zawierające przystępne opisy powiązane 

z ryzykiem nowotworowym, diagnostyką i możliwością leczenia. Te informacje będą 

zorganizowane w grupy tematyczne (również zdefiniowane przez zamawiającego) oraz 

możliwe do wyszukania przez słowa kluczowe. Te informacje będą przechowywane jako 

pliki zawierające porady, wskazówki i informacje dotyczące nowotworów. Tematy będą 

przygotowane w postaci słownika, opartego o informacje z WHO (przekazane przez 

zamawiającego). 

Część modułu będzie pełniła rolę kontaktową w oparciu o lokalizację użytkownika. Moduł 

wskaże informacje kontaktowe o najbliższych placówkach (onkologicznych, dla 

użytkowników z genetycznym ryzykiem nowotworu; lekarzy dietetyków, dla użytkowników 

z wyliczonym BMI >= 35; ewentualnie innych, wskazanych przez zamawiającego). 

Użytkownik otrzyma też informację o badaniach profilaktycznych (np. genetycznych) 

realizowanych przez NFZ w swojej okolicy. 

Moduł będzie zbierał informacje od użytkownika: wypełniane w pierwszym module, oraz  

w trakcie użytkowania aplikacji, na temat np. zmian w paleniu papierosów lub codziennej 

diety czy aktywności fizycznej. Te informacje będą następnie wyświetlane w formie statystyk 

i grafów, np. liczba przeciętna wypalonych papierosów w ciągu dnia/tygodnia w ostatnim 

czasie. Moduł powinien też umożliwiać polubienie/udostępnienie tych informacji w portalach 

społecznościowych. 

6.7. Przykładowe scenariusze użytkowania 

A. Część wspólna: wprowadzenie danych podstawowych. 

Użytkownik musi podać informacje wyszczególnione w opisie modułu pierwszego logowania 

(A). Te informacje zostaną zapisane lokalnie na telefonie użytkownika i zostaną 

wykorzystane do wyliczenia indywidualnego ryzyka zapadnięcia na nowotwór, według 

algorytmu podanego przez zamawiającego. 

Aplikacja będzie wysoce interaktywna, gdzie rodzaj wyświetlanych informacji/powiadomień 

będzie zależał od informacji zbieranych od użytkownika, zarówno podczas pierwszego 

logowania jak i potem, w trakcie używania aplikacji. Poniżej podane zostały dwa 

przykładowe scenariusze. 

B. Użytkownik palący papierosy 

Jeśli użytkownik zaznaczył, że pali papierosy, ta informacja będzie przekazana do modułu 

aktywnego (B), który co 2 tygodnie będzie przypominał użytkownikowi o rzuceniu palenia,  

a  także do modułu kontaktowo-informacyjnego (C), który będzie wyświetlał głównie 

informacje powiązane przede wszystkim z ryzykiem związanym z paleniem. Użytkownik 

będzie miał możliwość podania np. liczby wypalonych papierosów w danym dniu, która to 

informacja będzie zapisana na telefonie użytkownika. Jednocześnie, jeśli na podstawie 
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poprzednich wprowadzonych danych okaże się, że użytkownik zredukował palenie, aplikacja 

pokaże tą informację wraz z pochwałą i zachętą do dalszego postępu. 

C. Użytkownik bez podwyższonego ryzyka 

Jeśli na podstawie wprowadzonych informacji okaże się, że ryzyko zapadnięcia na nowotwór 

danego użytkownika nie jest podwyższone, informacje wyświetlane przez moduły B i C będą 

skupiały się głównie na promocji diety antynowotworowej, profilaktyki najpopularniejszych 

typów nowotworów (np. nowotwór piersi w przypadku kobiet lub nowotwór prostaty  

w przypadku mężczyzn), czy aktywności fizycznej. Także tutaj aplikacja będzie gromadziła 

dane lokalnie, wyświetlała statystyki i pochwały w przypadku pozytywnych zmian  

w nawykach. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (specyfikacja wykonania zamówienia)- ZAKRES B 

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

 

„OPRACOWANIE MOBILNEJ APLIKACJI NA SMARTFONY DLA KOBIETY  

Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ SWEETPREGNA – SŁODKA CIĄŻA” 

 

1. Cel projektu 

Celem projektu jest poprawa opieki perinatalnej kobiet w ciąży poprzez edukację zdrowotną kobiet ze 

zdiagnozowaną cukrzycą ciążową. Cel zostanie zrealizowany przez stworzenie i udostepnienie 

powszechne aplikacji na smartfony.  

 

2. Kontekst i cel wprowadzenia aplikacji 

Aplikacja „SweetPregna - Słodka ciąża” działać będzie w systemie operacyjnym Android oraz Apple 

iOS. Aplikacja będzie możliwa do pobrania bezpłatnie z oficjalnych sklepów producentów urządzeń 

mobilnych, internetowych takich jak Apple (iOS) oraz Google Play (Android). Link do sklepu będzie 

dostępny na stronie internetowej NFZ, podstronie projektu oraz wybranych portalach 

społecznościowych. 

 

3.  Zadania aplikacji mobilnej ,,SweetPregna” 

Zadaniem aplikacji mobilnej „SweetPregna” jest uświadomienie użytkowniczkom aplikacji – 

przyszłym matkom, jak istotne znaczenie ma prawidłowe odżywianie się, mierzenie poziomu glukozy 

oraz aktywność fizyczna w trakcie okresu ciąży oraz po urodzeniu dziecka w przypadku wystąpienia 

cukrzycy ciążowej .  

W szczególności aplikacja ma za zadanie: 

• liczyć BMI z okresu poprzedzającego ciążę oraz dzienne zapotrzebowanie wartości 

energetycznej; 

• poinformować jak prawidłowo powinna przyrastać masa ciała kobiety ciężarnej; 

• zwrócić uwagę na to, że w diecie przyszłej mamy powinny znaleźć się produkty, 

których nie należy spożywać; 

• zachęcać do aktywności fizycznej - w odpowiednim zakresie oraz natężeniu; 

• opisywać główne założenia diety przeciwcukrzycowej; 

• informować o prawidłowym komponowaniu posiłków, roli indeksu glikemicznego, 

tabeli WW (wymienników węglowodanowych), zapotrzebowaniu na kalorie, prawidłowym 

przyroście masy ciała. Aplikacja będzie również zawierała przykładowe jadłospisy jak 

również wiele przepisów;  

• kontrolować poziom cukru we krwi. 

 

4.  Grupa docelowa 

Aplikacja  skierowana - w pierwszej kolejności - do kobiet w okresie ciąży ze stwierdzoną cukrzycą 

ciążową. 
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Zakładamy, że wiedza tych kobiet na temat diety przeciwcukrzycowej, a zarazem zasad żywienia  

w ciąży,  jest  znikoma. 

 

5.  Oznaczenia obowiązkowe: 

• Kolorystka i identyfikacja wizualna zgodna ze stroną www NFZ 

• Umieszczenie logotypu oraz informacji na temat: 

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

b)  partnera projektu: Uniwersytet w Tromso 

f) Operatora Programu PL07 - Ministerstwo Zdrowia. 

 

6. Opis przedmiotu zamówienia 

 

6.1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i stworzenia aplikacji na system Android 

i system iOS, przygotowania regulaminu aplikacji, uruchomienia aplikacji mobilnej w systemie 

Android i systemie iOS, zaprojektowania, wykonania i dostarczenia Zamawiającemu materiałów 

promujących aplikację oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do aplikacji, jak i innych 

utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych przez Wykonawcę  dla wykonania 

niniejszego zamówienia, na Zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) usługę stworzenia oprogramowania oraz uruchomienia aplikacji mobilnej dla kobiet  

z cukrzyca ciążową na system Android i system iOS; 

2) stworzenie nazwy i logo aplikacji, która powinna w łatwy i zapamiętywany sposób nawiązywać 

do treści zamieszczonych w aplikacji; 

3) stworzenie projektu graficznego aplikacji. Linia kreatywna aplikacji zostanie wybrana  

w procesie przetargu na podstawie przedłożonych 2 propozycji linii kreatywnych. Do 

ostatecznej oceny pod uwagę będzie brana linia kreatywna wyżej oceniona. Wykonawca 

przygotuje wszystkie ekrany wg pełnej wersji makiety aplikacji. Ekrany powinny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego z możliwością nanoszenia poprawek i zmian.  Projekty 

graficzne będą zawierały również projekt ikon aplikacji dla każdej z platform. Projekty 

graficzne zostaną przekazane Zamawiającemu : w procesie pracy nad aplikacją w formie pliku 

jpg, a finalnie po zakończeniu prac w formie plików PSD oraz AI; 

4) stworzenie projektów wszystkich niezbędnych widoków do aplikacji mobilnej wraz  

z ikonami oddzielenie dla systemu Android i systemu iOS; 

5) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej aplikacji mobilnej; 

6) opracowanie „Regulaminu aplikacji na system Android” i „Regulaminu aplikacji na system  

iOS”; 

7) świadczenie usług serwisowych aplikacji i jej modyfikacji po podpisaniu  protokołu końcowego 

odbioru zamówienia;    

8) przedstawienie raz w miesiącu statystyki pobrań ze sklepów z uwzględnieniem terytorium; 

9) wykonanie dwóch modyfikacji (aktualizacji) aplikacji, w terminach określonych przez 

Zamawiającego, w czasie obowiązywania gwarancji; 

10) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do oprogramowania aplikacji 
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mobilnej SweetPregna na system Android i system iOS wraz z jego modyfikacjami, 

„Regulaminu aplikacji na system Android” i „Regulaminu aplikacji na system system iOS”, jak 

i innych utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych przez Wykonawcę dla 

wykonania niniejszego zamówienia; 

11) udzielenie licencji na elementy oprogramowania aplikacji oraz jego aktualizacje, co do których 

Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych; 

12) założenie kont deweloperskich w sklepach Google Play oraz AppStore dla Zamawiającego  

i opłacenia ich  na okres obowiązywania gwarancji; 

13) przekazanie plików z kodem (na  system Android i system iOS) na płytach CD;  

14) przekazanie dostępów do kont developerskich na  system Android i system iOS;  

15) zaprojektowanie, wykonanie  i dostarczenie Zamawiającemu materiałów promujących 

aplikację: 

 Landing page aplikacji wraz z oprogramowaniem (zaprojektowania i wyprodukowanie strony) 

na podstawie  projektu wybranego przez Zamawiającego spośród  przygotowanych przez 

Wykonawcę 2 (dwóch)  projektów strony. Przykład: http://www.drkwiatek.pl ; 

 stworzenie scenariusza filmu video lub animacji prezentującej działanie aplikacji;  

 stworzenie filmu video lub animacji o długość 45 sekund prezentującej działanie aplikacji 

(plik filmowy oraz plik otwarty) na podstawie scenariusza zaakceptowanego przez 

Zamawiającego. Przykładowe video: https://www.youtube.com/watch?v=ive6jqO540s 

            https://www.youtube.com/watch?v=2NyOHqI9kjA. 

 

6.2. Testowanie. 

Działanie aplikacji mobilnej musi być przetestowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed 

przekazaniem zrealizowanego zamówienia Zamawiającemu oraz podpisaniem protokołu końcowego 

odbioru bez zastrzeżeń.  

Zamawiający przetestuje działanie aplikacji w ciągu 10 dni roboczych. 

 

6.3.  Obowiązki Zamawiającego: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną treść tekstów merytorycznych oraz logotypy w terminie  

3 dni roboczych od zawarcia umowy. 

 

6.4. Elementy aplikacji: 

Aplikacja składa się z czterech głównych elementów: 

 

a) Część ogólna - Vademecum wiedzy o cukrzycy ciążowej 

W tej części pacjentka otrzyma porcję najważniejszych informacji w pigułce, w formie odpowiedzi na 

pytania - co to jest cukrzyca ciążowa? czy cukrzyca wykryta w ciąży oznacza, że już zawsze będę 

chora? dlaczego dochodzi do rozwoju cukrzycy w ciąży? kto jest w szczególności zagrożony 

rozwojem cukrzycy ciążowej? czy cukrzyca rozpoznana w ciąży jest niebezpieczna? Co zagraża mi 

i mojemu dziecku? jaki jest wpływ cukrzycy ciążowej na rozwój płodu, stan noworodka i dalsze jego 

losy? dlaczego noworodek ciężarnej z cukrzycą może mieć nadmierną masę ciała? jakie mogą być 

konsekwencje nadmiernej masy ciała u płodu? czy kobiety z cukrzycą ciążową mogą rodzić 

naturalnie? czy skutki cukrzycy ciążowej mogą obciążać moje dziecko na całe życie? jak wygląda 

prawidłowe leczenie cukrzycy ciążowej i co to oznacza? jeżeli stosowanie diety jest niewystarczające, 

to co dalej? jeżeli lekarz zaleci mi stosowanie insuliny, czy mogę dostać pompę insulinową? jeżeli 

muszę stosować insulinę w ciąży, to czy również będę ją stosować po urodzeniu dziecka? jeśli 

rozpoznano u mnie cukrzycę ciążową, to w jaki sposób będę kontrolować stężenie glukozy we krwi? 

jakie stężenie glukozy we krwi muszę osiągnąć? czy jeżeli mam cukrzycę w obecnej ciąży, to każda 

http://www.drkwiatek.pl/#firstPage/
https://www.youtube.com/watch?v=ive6jqO540s
https://www.youtube.com/watch?v=2NyOHqI9kjA
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kolejna też będzie zagrożona cukrzycą? jak częste powinny być wizyty lekarskie? koniec ciąży i co 

dalej?  

b) Dieta i komponowanie posiłków dla ciężarnej chorej na cukrzycę ciążową. Ta część zawierać 

będzie opis głównych założeń diety, poradnik żywieniowy na który składać się będą informacje  

o prawidłowym komponowaniu posiłków, roli indeksu glikemicznego, tabeli WW (wymienników 

węglowodanowych), zapotrzebowaniu na kalorie, prawidłowym przyroście masy ciała: 

 przykładowe jadłospisy na każdy dzień tygodnia (kilka opcji na podstawie parametrów: liczba 

posiłków w ciągu dnia, liczba kalorii - z możliwością zastępowania składników innymi – na 

podstawie parametrów – liczba posiłków w ciągu dnia, liczba kalorii, zawartość soli i cukru, 

tłuszczu; 

 możliwość wprowadzenia własnego menu i sprawdzenia go/modyfikacji pod kątem cukrzycy 

ciążowej; 

 zastępowalność niezdrowych posiłków zdrowymi. Lista posiłków i napojów o niskim indeksie 

glikemicznym; 

 kalkulator liczący dzienne zapotrzebowanie na kalorie, cukry,  tłuszcz i sól oraz pokazujący, 

jaki procent normy zostało zrealizowane/przekroczone; 

 użytkownik może rejestrować systematycznie swoje posiłki, aby kontrolować parametry 

swojej diety. Rejestrując nowy posiłek automatycznie będzie generowana data i godzina 

posiłku. Następnie użytkownik wybierze rodzaj posiłku z listy wyboru. Następnie znajdzie się 

lista składników, które można będzie wyszukiwać lub wybierać z katalogu. Przy każdym 

składniku będzie można określić jego ilość (w odniesieniu do standardowych gramatur); 

 data; 

 godzina;  

 rodzaj posiłku (śniadanie, obiad, itd.); 

 wybór składników (z bazy składników dostępnej w aplikacji). 

 

c) Dzienniczek samokontroli 

Pacjentka może manualnie lub automatycznie przesłać odczyt z glukometru na swój smartfon. Po 

zapisie poziomu cukru we krwi pacjentka otrzyma informację zwrotną o poziomie cukru we krwi oraz 

porady dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Następnie pacjentka może również 

zapisać co zjadła bezpośrednio przed pomiarem i taką gotową informację przesłać do swojego lekarza. 

Pacjentka będzie mogła również wygenerować wykres ilustrujący jej poziom cukru we krwi w danym 

okresie. 

 

d) Aktywność fizyczna 

Pacjentki mogą zapisywać ilość czasu spędzonego na ćwiczeniach oraz otrzymają informację zwrotną 

czy jej aktywność spełnia wymogi dla kobiet ciężarnych. Dodatkowo, otrzyma informacje  

o aktywności fizycznej dopasowanej do jej poziomu aktywności z okresu poprzedzającego ciążę oraz 

możliwość monitorowania codziennej aktywności. W tej części umieszczone zostaną ilustracje/ 

krótkie filmiki o ćwiczeniach fizycznych odpowiednich dla kobiet w ciąży. 

 

6.5.   Wymagania techniczne dla aplikacji mobilnej 

Aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia: 

• musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system iOS 

i Android. Wersja iOS - 9.3, wersja Android – 5.0 i nowsze; 
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• umożliwia dostęp do danych każdemu, kto ją zainstaluje na urządzeniu mobilnym po 

zarejestrowaniu się do systemu podając wagę, wzrost, tydzień ciąży oraz wiek, po 

zaakceptowaniu regulaminu aplikacji; 

• musi posiadać funkcje geolokalizacji; 

• musi posiadać profil użytkownika z możliwością zapisania oraz zmiany 

wprowadzanych danych; 

• treść merytoryczna musi być dostępna również w momencie, kiedy urządzenie nie ma 

sieci; 

• musi obliczać BMI użytkownika; 

• musi zostać przetestowana przed przekazaniem zrealizowanego zamówienia 

Zamawiającemu oraz podpisaniem protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń; 

• musi posiadać możliwość wysyłania ostrzegawczych komunikatów, przypomnień  

(wiadomości push). 

 

6.6.    Spis funkcji:  

 moduł pierwszego logowania, który będzie wymagał wpisania informacji o użytkowniczce: 

wiek, wzrost, wagę oraz tydzień ciąży. Moduł będzie obliczał na tej podstawie BMI 

użytkowniczki. Dane te nie będą transmitowane poza aplikację.  Dodatkowo zawarte będą 

informacje o Norweskim Mechanizmie Finansowym z wymuszonym potwierdzeniem 

zapoznania się z ich treścią; 

 ekran powitalny i instrukcja obsługi: 

o ekran powitalny zaprojektowany w formie animacji na kilku widokach powinien 

wyświetlać się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Podanie informacji na temat 

aplikacji, m.in.: źródło pochodzenia informacji, zawartość aplikacji , wyjaśnienie 

funkcji edukacyjnej; 

o po ekranie powitalnym powinna wyświetlać się instrukcja obsługi aplikacji, jej 

głównych funkcji. 

 moduł kontaktowy pozwalający na identyfikację pozycji użytkowniczki i podanie jej 

stosownych informacji kontaktowych placówek ginekologiczno-położniczych oraz 

diabetologicznych; 

 praktyczny i interaktywny słownik, który ułatwi przyswojenie wiedzy na temat cukrzycy 

ciążowej; 

 słowa posegregowane tematycznie, aby użytkowniczka mogła nawigować po kategoriach, 

podkategoriach i tagach w celu szybkiego odnalezienia interesujących treści; 

 kalendarz umożliwiający zapisywanie elementów stylu życia użytkowniczki jak np. ilość 

spożytych posiłków, pomiar poziomu cukru we krwi – kalendarz będzie zawierał szybki 

formularz ikonograficzny pozwalający na bieżące zapisywanie aktywności; 

 funkcje społecznościowe – możliwość polubienia i udostępnienia informacji o aplikacji przez 

portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Instagram); 

 rejestrowanie poziomu cukru: 

o Opcja 1 – ręczny wpis; 

o Opcja 2 – dane pobierane za pośrednictwem bluetooth z glukometru; 

 kalkulator posiłków i jadłospisy – generator jadłospisów na podstawie parametrów: liczba 

posiłków w ciągu dnia, liczba kalorii: 

o w zależności od wybranej ilości posiłków, kalkulator zostanie podzielony na kilka 

podstron (śniadanie, II śniadanie, obiad itd.). Użytkownik może  przemieszczać się 

między nimi używając przycisków „Poprzedni posiłek” i „Następny posiłek”;  
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o zegar umieszczony w prawym górnym rogu strony wskaże optymalną godzinę 

spożywania każdego posiłku, a kolorowy wycinek pokaże całkowity czas na spożycie 

posiłku i wymaganą przerwę do następnego posiłku; 

o na podstronach znajdą się również informację o rekomendowanej kaloryczności 

każdego posiłku i zawartości składników odżywczych – białek, węglowodanów  

i tłuszczy ( w gramach i w miarach domowych, tj. łyżka, sztuka); 

o kategorie produktów: wyświetlanie kategorii produktów, np. produkty mięsne, nabiał, 

produkty zbożowe. Po wybraniu kategorii wyświetla się alfabetyczna lista produktów 

z bazy; 

o spośród kategorii produktów – znajdujących się po prawej stronie – można wybrać te 

na które ma się ochotę poprzez naciskanie (+). Wybrane produkty pojawią się na 

talerzu. Dodane wcześniej składniki można usuwać przyciskiem (-). Jeśli dany 

produkt nie znajduje się na liście, istnieje możliwość dodania nowego produktu 

ręcznie wpisując dane o wartości odżywczej z etykiety; 

o jeśli wybrany produkt nie jest wskazany o danej porze dnia, lub gdy przekroczy się 

rekomendowaną ilość składnika odżywczego (np. tłuszczy) w posiłku, na ekranie 

pojawi się odpowiedni komunikat ostrzegawczy; 

o dodając kolejne produkty należy kontrolować pasek informacyjny znajdujący się pod 

talerzem. Pasek informuje o kaloryczności skomponowanego posiłku i ilości 

składników odżywczych; 

o jeżeli posiłek jest prawidłowo skomponowany, pojawi się komunikat: Smacznego; 

o po skomponowaniu wszystkich posiłków, użytkownik może zobaczyć swoją 

kompozycję posiłków naciskając przycisk „Podsumowanie”. Każdy dodany przez 

Użytkownika produkt zapisuje się w bazie Historia produktów i jest dostępny przy 

każdym kolejnym uruchomieniu aplikacji. Tabela z podsumowaniem dziennego 

menu, z wyszczególnieniem wartości kalorycznej i ilości składników odżywczych jest 

możliwa również do  wydruku. Przykładowe menu, skomponowane według 

rekomendacji specjalistów, można zobaczyć w zakładce „Przykładowe menu”; 

 informacje o aktywności fizycznej – zarówno opisy ćwiczeń jak i krótkie filmiki w formie 

animacji; możliwość monitorowania poziomu codziennej aktywności; 

 widok dzienniczka z zapisem pomiarów/ wpisów poziomu cukru i wszystkich posiłków  

w celu przesłania do lekarza; 

 eksport dzienniczka do formatu pdf z możliwością wysłania mailem do lekarza. Podczas 

eksportu użytkowniczka wybiera zakres dat, z których wpisy mają zostać wyeksportowane.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SPECYFIKACJI  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 

W przypadku SweetPregna: 

Działanie II – Opracowanie modelu aplikacji mobilnej, przygotowanie i wdrożenie aplikacji. 

 

W przypadku CanCell Cancer: 

Działanie II - Stworzenie, przetestowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej oraz trailera i filmu 

instruktażowego. 
 

Projekt jest współfinansowany  w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu 

Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  

 

zawarta w dniu ...................... 2017   r. w Warszawie pomiędzy Narodowym  Funduszem  Zdrowia   

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

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

a ……………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną  przez: 

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na  

wykonaniu  aplikacji mobilnej (zwanej dalej: aplikacją) na smartfony w ramach projektu 

(odpowiednio w zależności od złożonej oferty): 

- „CanCell Cancer – zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację 

zdrowotną”, 

- „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – SweetPregna – 

Słodka Ciąża”.  

2. Szczegółowy zakresu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 

do umowy. 

3. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełną treść tekstów 

merytorycznych oraz  informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminie 3 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, a także ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem,  

z zachowaniem najwyższej staranności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

powstających elementów aplikacji na każdym etapie ich realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy wykorzystaniu własnego sprzętu  

i oprogramowania. 

3. Wykonawca oświadcza, że w sytuacji, w której w trakcie wykonywania niniejszej umowy będzie 

korzystał z oprogramowania typu open source (oprogramowania otwartego), nie ograniczy ono 

żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, specyfikacji wykonania 
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zamówienia, a ponadto licencja na to oprogramowanie będzie pozwalała na jego wykorzystanie 

komercyjne. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z umową prac powstałych  

z wykorzystaniem oprogramowania na licencjach. Wykorzystanie przez Wykonawcę programów 

na licencjach nie ogranicza w żaden sposób obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji 

jakości. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

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

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

udział w realizacji umowy; 

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

wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania; 

3) zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego  

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

otrzymaniu takiego żądania; 

4) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy; 

5) zobowiązuje się podporządkować wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu 

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

doprecyzowywać jej postanowienia; 

6) niezwłocznie, na piśmie lub droga elektroniczną, będzie informować Zamawiającego  

o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację umowy, pod rygorem utraty prawa 

do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu umowy. 

6. Strony zobowiązują się do: 

1) 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; 

2) 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. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu wszelkich kodów i/lub zabezpieczeń 

informatycznych aplikacji – w szczególności umożliwiających Zamawiającemu dokonywanie 

zmian i opracowań aplikacji. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie pliki zawierające kod aplikacji na nośniku 

cyfrowym.        

 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

- do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac, 

zaplanowanie spotkań; 

- do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, uzyskanie od Zamawiającego pełnej treści zawartości 

merytorycznej aplikacji oraz innych informacji niezbędnych  do stworzenia oprogramowania; 

- do 5 tygodnia od dnia zawarcia umowy, przygotowanie: 

 projektu graficznego aplikacji, 

 wstępnej wersji regulaminu aplikacji; 
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 2 (dwóch) projektów Landing page/trailera aplikacji; 

 scenariusza filmu video lub animacji prezentującej działanie aplikacji; 

 logo aplikacji; 

- do 7 tygodnia od dnia zawarcia umowy- przedstawienie Zamawiającemu wstępnej wersji 

oprogramowania na system Android i iOS oraz regulaminu aplikacji; 

- do 9 tygodnia  od dnia zawarcia umowy - przekazanie gotowego landing page/trailera aplikacji; 

- do 12 tygodnia od dnia zawarcia umowy – przedstawienie Zamawiającemu oprogramowania na 

system Android celem przetestowania przez Zamawiającego; 

- do 14 tygodnia od dnia zawarcia umowy: 

 przedstawienie Wykonawcy uwag przez Zamawiającego do oprogramowania na system 

Android  i regulaminu aplikacji na system Android,  

 przekazanie przez Zamawiającego zawartości merytorycznej aplikacji w wersji 

angielskiej i norweskiej (dotyczy tylko zakresu A); 

- do 16 tygodnia  do dnia zawarcia umowy -  przedstawienie Zamawiającemu oprogramowania na 

system iOS celem przetestowania przez Zamawiającego; 

- do 18 tygodnia od dnia zawarcia umowy - przedstawienie Wykonawcy uwag przez Zamawiającego 

do oprogramowania na system iOS i regulaminu aplikacji na system iOS; 

- do 20 tygodnia od dnia zawarcia umowy:  

 przedstawienie Zamawiającemu ostatecznej wersji oprogramowania na system Android  

i system iOS ( uruchomienia aplikacji); 

 przedstawienie Zamawiającemu ostatecznej wersji regulaminu aplikacji na system Android  

i iOS; 

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej aplikacji mobilnej; 

 przekazanie aplikacji oraz Landing page/trailera aplikacji 

 przekazanie dostępu do kont developerskich na system Android i iOS; 

 przekazanie Zamawiającemu  filmu video lub animacji o długości 45 sekund prezentującej 

działanie aplikacji; 

 przekazanie plików z kodem źródłowym na system Android i iOS na płytach CD. 

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

terminy określone w ust. 1, o ile Zamawiający stwierdzi wady, zastosowanie będą miały przepisy 

dotyczące kar umownych za opóźnienie w realizacji usługi.  

3. Z każdego ze wskazanych w ust. 1  etapów realizacji przedmiotu umowy ,Zamawiający 

sporządza protokół cząstkowy.    

 

§ 5 

1. Z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w wysokości ……….. zł brutto (słownie:…………………………), w tym za 

autorskie prawa majątkowe……….. zł (słownie:…………zł) 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne  w terminie 14 dni od otrzymania przez  

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem końcowym odbioru, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, podpisanym ze strony Zamawiającego przez …………... 

lub upoważnioną przez niego osobę,  

3. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1,  zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej 

realizacją.   

4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy  
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numer……………………………... 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 2,  odsetki 

ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

6. Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane w 72,25% ze środków 

udostępnionych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w 12,75% z 

dotacji celowej z budżetu państwa oraz w 15% ze środków własnych Centrali NFZ. 

 

§ 6 

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

Wykonawcę przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów. 

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

Wykonawcę wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą oraz w przypadku niedotrzymania 

terminów określonych w § 4 ust. 1, 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% ł wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów określonych w § 4, w wysokości 0,5% ł 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

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

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

4) w przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych protokołem końcowego odbioru zawierającym 

zastrzeżenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 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, o którym 

mowa w § 5 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 § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego …………………………. 

2) po stronie Wykonawcy ………………………….  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, 

koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 

stronie i nie wymaga zmian treści umowy.  

 

§ 8 

1. Osoby wskazane w § 7 ust. 1 są uprawnione do zwoływania narad koordynacyjnych. 

2. Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Zamawiającego  chyba że strony ustalą inaczej. 
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3. Osoba wskazana w § 7 ust. 1, z inicjatywy której zwołano naradę koordynacyjną informuje 

pozostałe osoby uprawnione do udziału w naradach koordynacyjnych z wyprzedzeniem 2 dni 

roboczych o terminie i miejscu narad oraz prowadzi naradę. 

4. Narady koordynacyjne odbywać się będą nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w trakcie 

realizacji umowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, chyba że strony ustalą inną 

częstotliwość odbywania narad. 

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

realizacji umowy w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości  

w wykonywaniu tych prac lub zagrożenia terminowego wykonywania umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany i uprawniony do zastosowania się do wszelkich uwag zgłoszonych 

przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego Zamawiającemu projektu graficznego, makiet 

funkcjonalnych  w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag.   

 

§ 9 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 przenosi na Zamawiającego, 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,  z chwilą zapłaty wynagrodzenia, autorskie prawa 

majątkowe do przedmiotu umowy, który zobowiązał się wykonać na podstawie niniejszej 

umowy, w tym do: 

 aplikacji mobilnych, w tym do ich postaci graficznych, 

 adaptacji przekazanych utworów, w tym do ich postaci graficznych, 

 programów komputerowych, 

 kodów źródłowych 

na wszystkich polach eksploatacji w szczególności obejmujących: 

1) w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

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

cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, 

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

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 

2) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi: 

a) trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w programach 

komputerowych, 

c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii; 

d) wprowadzenie do sieci, w tym sieci Internet. 

2. W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego w momencie podpisania umowy pola 

eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez 

Zamawiającego pisemnego żądania przenieść na niego wszelkie prawa na wskazanym polu 

eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

3. 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, 
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4) wykorzystywania przedmiotu umowy lub jego opracowań w celach reklamowych (bez 

ograniczeń co do formy i sposobów reklamy).  

4. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw 

osobistych.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw 

zależnych. Zamawiający ma prawo wykorzystywania dzieła w zakresie nabytych praw autorskich 

majątkowych bez uzyskania zgody Wykonawcy. 

6. 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;  

7. 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. 

8. 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 nieprzestrzeganie 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. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa autorskie określone 

w tym paragrafie, również przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1, 

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

 

§ 10 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że : 

1) oprogramowanie jest wolne od wad fizycznych lub prawnych; 

2) oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów  

i innych szkodliwych mechanizmów; 

3) rozwiązania przyjęte dla aplikacji  zapewniają kompatybilność z innymi dostępnymi na rynku 

rozwiązaniami technicznymi oraz innymi systemami funkcjonującymi w ramach systemu 

Android i iOS, co umożliwi dalszą rozbudowę aplikacji mobilnej i świadczenie serwisu 

gwarancyjnego przez inne podmioty.       

2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na całość usługi objętej umową na 

okres ……… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanej przez 

Wykonawcę usługi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest 

równy okresowi gwarancji. 

4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje usuwanie zgłaszanych przez Zamawiającego 

wad: awarii, błędów i usterek aplikacji wraz ze wszystkimi jej składowymi  

w tym systemem zarządzania treścią i sporządzonej dla potrzeby aplikacji baz danych. 

5. Wady aplikacji nadające się do usunięcia, stwierdzone w toku czynności odbioru oraz  

w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, który nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia powiadomienia Wykonawcy 

o wadzie. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy z zachowaniem 

uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. 

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może według własnego uznania: 
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1) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo 

żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, 

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na usunięcie wad.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w ramach gwarancji w sposób zapobiegający 

utracie jakichkolwiek danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp  

w związku z wykonywaniem umowy.  

8. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do:  

1) usuwania jakichkolwiek nieprawidłowości (awarii, błędów i usterek)  

w funkcjonowaniu aplikacji, gdzie czas reakcji rozumianej jako przystąpienie do usuwania 

nieprawidłowości wynosi 24 godziny od zgłoszenia nieprawidłowości, 

2) aktualizowania aplikacji mobilnej w przypadku zaistnienia takiej konieczności 

spowodowanej jej błędami. 

9. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisowych  

w ramach gwarancji, w szczególności koszty naprawy. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek prac wykonanych w ramach gwarancji. 

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy kody źródłowe aplikacji, do których prawa autorskie 

przynależą Zamawiającemu, na czas świadczenia przez Wykonawcę gwarancji.      

 

§ 11 

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

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy.  

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. 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. 

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

osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU 

 

 

do umowy …………… z dnia ……………… 

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię osoby potwierdzającej wykonanie usługi :  

 

……………………………………………… 

Wykonawca wykonał usługę, a Zamawiający: 

a) przyjął ją i stwierdził, że usługa została wykonana bez 

zastrzeżeń……………………… 

b) zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: 

Uwagi Zamawiającego: 

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

 

 

Data ………………………… 

 

 

……………………………………    ………………………………… 

Wykonawca       Zamawiający 

 
 

 *Niepotrzebne skreślić  

 

 

 

  



 

34 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI 
  

pieczęć Wykonawcy 

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

Oferta  

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

tel. ................................................ fax........................................ 

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

składa ofertę na*:  

 □ Zakres A – wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer 

– zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną. 

 

□          Zakres B – wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „Opracowanie 

mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – SweetPregna – Słodka Ciąża”.  

 

*właściwe zaznaczyć 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (specyfikacja) za łączną cenę: 

□ ZAKRES A*  ………………………. zł brutto (słownie: .................  złotych brutto)  
 

□ ZAKRES B* ………………………. zł brutto (słownie: ..................  złotych brutto) 

 
*właściwe zaznaczyć 

 

2. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia: 

 Oświadczam, że akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia.  

 

3. Oferowany okres gwarancji………………….miesięcy. 

Uwaga: Wykonawca może wskazać następujący okres gwarancji: 24, 30 lub 36.   

 

4. W celu oceny oferty w kryterium „Oryginalność projektów graficznych ”  dołączam 2 linie 

kreatywne w formie pliku jpg. 

 

5. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do specyfikacji „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 

 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w specyfikacji 

warunki płatności za realizację zamówienia. 

 

7. 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 załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w 
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przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Ponadto: 

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 Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom  

Oświadczam, że powierzę / nie powierzę* wykonanie części zamówienia podwykonawcom  w 

częściach: 

Lp. 

Części zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

nazwy podwykonawców 

   

   

 

9. Wszelką korespondencję do wykonawcy w sprawie przedmiotowego postepowaniu należy 

kierować na poniższy adres 

Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………. Fax. …………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

10. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

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

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

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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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 „Wykonanie aplikacji 

mobilnych na smartfony w ramach projektu: 

 

□ Zakres A – wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer – 

zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną*. 

 

□ Zakres B – wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „Opracowanie mobilnej 

aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – SweetPregna – Słodka Ciąża”* 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje: 

*zaznaczyć właściwy zakres 

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: ………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

(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) 
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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: „Wykonanie aplikacji 

mobilnych na smartfony w ramach projektu: 

 

 □ Zakres A – wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer – 

zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną.* 

 

□ Zakres B – wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „Opracowanie mobilnej 

aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową – SweetPregna – Słodka Ciąża”* 

 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje: 

* zaznaczyć właściwy zakres 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

…………….……. (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. 


