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Znak sprawy: BAG. 261.1.5.2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dostawa licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub 

dostarczenie równoważnego rozwiązania 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa. 

E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 

Strona internetowa: www.nfz.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  

zwanej dalej „ustawą”. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 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. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji 

(64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie równoważnego 

rozwiązania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”. 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia: 

 określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji w przypadku zaoferowania 

dostawy licencji, która rozszerzałaby zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution 

for Health Care;  

 określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik Nr 2A do Specyfikacji w przypadku 

zaoferowania rozwiązania równoważnego. 

3. Miejsce realizacji usługi: Centrala NFZ  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48460000, 72267100, 7233000. 

7. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami 

własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub 

równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie produktów 

gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 

właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani 

do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w przypadku zaoferowania zmienionej 

licencji lub zaoferowania rozwiązania równoważnego nie później niż 12 tygodni (ostateczna liczba dni 

zostanie ustalona zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym) od dnia zawarcia 

umowy. 

Przy czym w przypadku dostawy rozwiązania równoważnego, Wykonawca w ciągu 14 dni od 

podpisanie umowy, przedstawi Zamawiającemu szczegółowy projekt architektury rozwiązania 
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równoważnego wraz z harmonogramem jego wdrożenia, Zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi 

do niego uwagi w terminie 7 dni. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

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

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub warunek ten 

obydwa podmioty muszą spełnić łącznie. 

 

b) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

2 zamówienia polegające na dostarczeniu licencji na produkty SAS, każde o wartości nie mniejszej 

niż 500 000 zł brutto lub  

2 zamówienia polegające na dostarczeniu i wdrożeniu oferowanego rozwiązania równoważnego, 

każde o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.  

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, przez co najmniej 

jednego z Wykonawców;  

 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności 

zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

Ww. dokument musi określać w szczególności: 

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

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

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

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te 

zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
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podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

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

w pkt 1). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać  

z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być 

złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

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

realizację umowy. 

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

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

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

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 

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

w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

spełnienia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

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

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

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

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

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

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

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

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

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

powołuje się na ich zasoby; 

 

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

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

ZAMAWIAJĄCEMU: 

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

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

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy wykonawca. 

 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 

NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE 

KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, 

NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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

zamawiający żąda dokumentów:  
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1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

 

2) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

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

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

załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane 

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

podmiot, na rzecz którego zamówienie były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

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

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

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

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 
 

VII. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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

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

w oryginale. 

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

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

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

nich dotyczą. 

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

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

przez osoby uprawnione do reprezentowania – zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa. Podpis 

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

pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

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

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

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

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

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w 

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

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

BAG.261.1.5.2017.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych,  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa.  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr 22 572 – 63 – 05. 

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

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Aleksandra Pilarska – Pogoda  

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Michał Królik  

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

Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a 

jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej – zamieszcza na tej stronie.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji.  

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

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
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X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. 

Wysokość wadium wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  

z 2016, poz.64, z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

Dowodem wniesienia wadium będzie: 

1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe,  

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421 z dopiskiem „Wadium - Postępowanie BAG.261.1.5.2017 „Dostawa 

licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care 

lub dostarczenie równoważnego rozwiązania” potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek 

przed upływem terminu wnoszenia wadium.  

2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).  

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne 

zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 

ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a 

i ust. 5 ustawy. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego) lub załączyć do 

oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 

niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy 

złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

 

XI. 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. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

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

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

3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) 

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

zamówienia (o ile dotyczy); 

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

6) ogólny projekt architektury wraz z harmonogramem wdrożenia – tylko w przypadku 
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zaoferowania dostawy rozwiązania równoważnego; 

7) dokumentacja oferowanych produktów. Za dostarczoną dokumentację Zamawiający uzna 

również dokumentację dostarczoną w postaci elektronicznej i/lub wskazanie miejsca/linku– 

tylko w przypadku zaoferowania dostawy rozwiązania równoważnego, 

8) umowa licencyjna. 

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

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

formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

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

dokumentami. 

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

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli 

do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających 

z ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, 

albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony 

w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpis powinien być 

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

czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

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

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

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

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

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

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

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

zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

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

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, zatytułowanej na dostawa licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji 

(64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie równoważnego rozwiązania 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzeżone, zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 

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

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

napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.5.2017. OFERTA – dostawa licencji, która rozszerza 

zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie 

równoważnego rozwiązania” NIE OTWIERAĆ PRZED 25.08.2017 r. GODZ. 10:30”. 

 

XIII. 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 25.08.2017 

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

że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

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

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca powinien doręczyć 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty 

lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być 

dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą 

otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie  

o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również 

odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

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

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia –została przedstawiona w 

sposób określony w pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 3 do Specyfikacji), przy czym w przypadku 

zaoferowania dostawy rozwiązania równoważnego cenę należy przedstawić w podziale na: 

- cenę sprzętu, systemu operacyjnego, oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z licencjami,  

- konfigurację, integrację i wdrożenie obejmujące autorskie prawa majątkowe, 

- 2-letniego powdrożeniowe usługi gwarancyjne, konserwacyjne, serwisowe i nadzoru autorskiego wraz z 

usługami szkoleniowo-warsztatowymi przy czym pozycja ta musi stanowić co najmniej 20% oferowanej 

ceny całkowitej. 

Cena winna być podana w PLN w kwocie brutto.  

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie 

ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

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. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). 

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

1. Kryterium: CENA (Km)  

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi – 50 pkt. 
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Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny łącznej za realizację 

zamówienia, najniższej wśród złożonych ofert (Cn), do zawartej w badanej ofercie (Cm). Punkty za 

kryterium dla m – tego Wykonawcy (K) będą obliczane wg wzoru: 

 

pkt
C
C

K
m

n 50  

Gdzie:   m   –  oznacza kolejną badaną ofertę, 

 Km –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie 

kryterium ceny ,  
 Cn –  oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto 

badanej oferty, 

 Cm – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty. 

 

 

2. Kryterium: Termin realizacji zamówienia (Tm)  

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi – 30 pkt 

 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego terminu wykonania zamówienia. 

 

 

Kryterium terminu realizacji zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza oferty. Najdłuższy dopuszczalny termin 

wymagany przez Zamawiającego: 12 tygodni. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż 12 tygodni dni, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona.  

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostali 

Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:  

 

 

pkt
D
D

T
m

n 30  

Gdzie:   m   –  oznacza kolejną badaną ofertę, 

 Tm –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w 

zakresie kryterium Termin wdrożenia rozwiązania 

równoważnego/dostarczenia licencji,  

 Dn –  oznacza najkorzystniejszą (najkrótszy) termin 

dostarczenia licencji / realizacji rozwiązania 

równoważnego spośród badanych ofert, 

 Dm – oznacza termin wdrożenia rozwiązania 

równoważnego/dostarczenia licencji kolejnej badanej 

oferty. 

 

 

3. Kryterium: Techniczno-organizacyjno-ekonomiczne (WProd) 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów, obliczona wg 

wzoru: 

WProd = A+B 

 

3.a Podkryterium A: ilość środowisk sprzętowo-systemowych wynikowej platformy analitycznej 

eksploatowanych po realizacji zamówienia 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym podkryterium  wynosi  10 pkt. 

10 pkt = gdy rozwiązanie wynikowe pracować będzie na jednym środowisku sprzętowo-systemowym  

0 pkt = gdy rozwiązanie wynikowe pracować będzie na więcej niż jednym środowisku sprzętowo-

systemowym  
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3.b Podkryterium B: ilość środowisk aplikacyjnych wynikowej platformy analitycznej, które 

będą eksploatowane po realizacji zamówienia 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym podkryterium wynosi 10 pkt. 

10 pkt – gdy eksploatowane będzie jedno środowisko aplikacyjne  

0 pkt – gdy eksploatowane będzie więcej niż jedno środowisko aplikacyjne 

 

4. Ocena łączna (O) 

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

O = K + T + WProd 
 

Gdzie: 

O – Ocena łączna oferty, 

K – Cena kolejnej badanej oferty, 

T – Termin dostarczenia licencji badanej oferty, 

WProd – Kryterium: Techniczno-organizacyjno-ekonomiczne 

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze sposobem 

określonym w pkt 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

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

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

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

załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

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

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

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia Zamawiającemu 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 

1) w pieniądzu – wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego, 

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot 

zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 -5. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

 

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z 

ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 I 2A DO SIWZ 

W przypadku zaoferowania dostawy licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud 

Detection Solution for Health Care Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę, której wzór 

określa umowy załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Zamawiający wskazuje istotne postanowienia 

umowy stanowiące załącznik Nr 2A do Specyfikacji, które zostaną wprowadzone  do treści zawieranej 

umowy. 

 

XIX. 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 jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia - w przypadku zaoferowania dostawy licencji, która 

rozszerzałaby zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care (załącznik 

Nr 2), 

3) istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – 

w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego (załącznik Nr 2A) 

4) formularz oferty (załącznik nr 3), 

5) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie dotyczące 

wykluczenia z postępowania (załącznik Nr 4). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI  

(po zawarciu umowy załącznik stanie się 

załącznikiem nr 1 do umowy). 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Definicje – strony nadają poniższym pojęciom następujące znaczenia 

Platforma AFD (AFD) – pełne kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportowe typu hurtownia danych 

służące wykrywaniu nadużyć, posiadane przez Zamawiającego. 

Platforma Informacji Analitycznej (PIA) -  docelowa zintegrowana z AFD platforma służąca 

kompleksowemu w skali NFZ tworzeniu zestawień, sprawozdań i prowadzeniu analiz danych, oraz służąca 

wykrywaniu nadużyć w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji cen leków. 

Produkty Podstawowe – oprogramowanie i narzędzia programowe wchodzące w skład PIA lub będące 

podstawą budowy PIA (np. platformy publikacyjnej, standardowe narzędzia, serwery bazodanowe czy moduły 

funkcjonalne), wytworzone przez Wykonawcę lub inny podmiot przed dniem zawarcia umowy – w 

szczególności objęte prawem udzielenia przez Wykonawcę licencji.  

Produkty Dedykowane – elementy narzędzi lub oprogramowania, np. w postaci kodu programowego, 

parametryzacji , algorytmów przetwarzania lub specyficznego sposobu wykorzystania , wytworzone przez 

Wykonawcę na potrzeby PIA, jako uzupełnienie do oprogramowania podstawowego PIA - nie jest objęte 

prawem licencji, tj. własność tak wytworzonego oprogramowania pozostaje u Zamawiającego. 

Funkcjonalność Platformy – wymagane zachowanie Platformy PIA określone w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Nazewnictwo i opis realizacji funkcjonalności platformy w zakresie Produktów 

Podstawowych i Produktów Dedykowanych Wykonawca zawiera w Dokumentacji. 

ETL -  wszystkie procesy gromadzenia, ładowania, integracji, przetwarzania jak również służące  poprawie 

jakości danych Platformy PIA, niezależnie od kolejności ich uruchamiania. 

Raport statyczny - statyczne (niepodlegające zmianie) zestawienie danych, które tworzone jest przez 

uprawnionego użytkownika i udostępniane innym użytkownikom do wglądu, tj. zgodnie z zaprojektowanym 

szablonem i algorytmami przygotowania danych prezentowane są wartości danych w sposób trwały. 

Raport dynamiczny - raport, który tworzony jest w momencie uruchomienia przez użytkownika na podstawie 

aktualnych lub wybranych parametrycznie danych oraz pozwala, w predefiniowanym zakresie, na inne 

zestawianie lub formatowanie tych danych. Możliwe jest również predefiniowanie większej liczby parametrów 

raportu, których wartości wybiera użytkownik w momencie uruchomienia raportu.  

Użytkownik końcowy – dowolny pracownik Centrali lub Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który na podstawie 

odpowiednio nadanych praw ma dostęp do funkcjonalności PIA oraz raportów, zestawień, wyników analiz 

powstałych w środowisku Platformy. 

Użytkownik pasywny – użytkownik końcowy, który jest odbiorcą raportów statycznych wytworzonych i 

udostępnionych w AFD poprzez różne środki/media publikacji oraz dystrybucji raportów, zestawień danych 

czy wyników analiz – np. na stronie WWW, za pośrednictwem portalu publikacyjnego, w programach MS 

Office minimum w wersji 2007, za pośrednictwem usług poczty elektronicznej lub poprzez zintegrowane usługi 

plikowe lub usługi internetowe – spełniające wymagania funkcjonalne Platformy PIA. 

Użytkownik aktywny - Użytkownik końcowy, który dodatkowo, ponad możliwości Użytkownika pasywnego, 

jest odbiorcą/użytkownikiem raportów dynamicznych wytworzonych i udostępnionych w Platformie PIA. 

Projektant-Analityk – Użytkownik końcowy, zajmujący się prowadzeniem analiz danych na podstawie 

wcześniej zdefiniowanych raportów dynamicznych, ale również na podstawie tworzonych przez siebie nowych 

zestawień danych, algorytmów przetwarzania czy procesów analitycznych, mając jednocześnie do dyspozycji 

możliwość tworzenia nowych szablonów raportów i dołączenia do standardowych procesów przetwarzania 

ETL. 

Analityk-Eksplorator – Użytkownik końcowy, który oprócz zadań nałożonych na Projektanta-Analityka 

prowadzi również analizy zaawansowane, mining’owe z wykorzystaniem metod i funkcji statystycznych. 

Analityk ten może pełnić rolę Analityka ds. wykrywania nieprawidłowości i nadużyć. 

Menedżer metadanych – Użytkownik końcowy jako administrator biznesowy odpowiedzialny za zarządzanie 

metadanymi biznesowymi, w tym organizacyjnymi, zarządzania ustalonymi standardami, pojęciami, 
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słownikami i regułami związanych z obszarem zastosowania,  w powiązaniu z technicznymi definicjami i 

strukturami  danych. 

Data Steward, Kontroler danych – Użytkownik końcowy nadzorujący i kontrolujący dane, tj. weryfikujący na 

bieżąco ich jakość oraz poprzez stosowanie przyjętych standardów i procedur poprawy jakości, wpływający na 

poprawę jakości danych. 

Operator PIA – Użytkownik końcowy zajmujący się uruchamianiem i monitorowaniem automatycznych 

procesów przetwarzania, ETL’owych oraz w przypadku problemów lub błędów przetwarzania podejmuje 

również odpowiednie działania interwencyjne. 

Administrator PIA – Użytkownik końcowy jako administrator odpowiedzialny za techniczne zarządzanie 

i obsługę infrastruktury PIA tj. środowiska PIA, tj. jego Produktów podstawowych i Produktów dodatkowych, 

zarządzanie procesami przetwarzania, dostępem użytkowym do Platformy i danych tworzących informację 

analityczną. 

Licencja bezterminowa na oprogramowanie - należy przez to rozumieć prawo użytkowania 

(wykorzystywania) oprogramowania na wyznaczonych w umowie licencyjnej polach eksploatacji: 

a) w okresie gwarancji: w wersji dostarczonej oraz we wszystkich kolejnych wersjach wynikających 

z ewentualnych aktualizacji oprogramowania wykonanych w tym okresie; 

b) po zakończeniu okresu gwarancji:  ostatniej wersji oprogramowania dostarczonej w okresie trwania 

gwarancji – bezterminowo i bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, w szczególności 

z tytułu odnawiania licencji. 

Dokumentacja - kompletny zbiór opracowań i podręczników Produktów podstawowych i  dedykowanych PIA 

oraz zrealizowanych w trakcie wdrożenia prac, w tym dokumentacji zarządczej, dokumentacji koncepcji i 

projektu, modelu rozwiązania Platformy PIA i jej integracji z Platformą AFD, dokumentacji rozszerzeń i innych 

dodatków kastomizacyjnych oraz dokumentacji użytkownika i administracyjnej (instalacji, konfiguracji 

technicznej) - uaktualniany każdorazowo po zmianie wersji Platformy, na którą w szczególności powinny się 

składać: 

1) Dokumentacja:  

a) Użytkownika Pasywnego 

b) Użytkownika Aktywnego 

c) Projektanta-Analityka 

d) Analityka-Eksploratora 

2) Dokumentacja Menedżera metadanych, Data Steward’a, Operatora PIA 

3) Dokumentacja Administratora 

4) Dokumentacja techniczna. 

 

OLAP (On Line Analytical Processing ) - przetwarzanie analityczne w trybie on-line ,w skrócie: 

przetwarzanie analityczne.  

 

Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zmiana warunków licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for Health  
Care narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care” 

polegająca na zniesieniu ograniczeń obszaru eksploatacji Platformy AFD, co pozwoli Funduszowi wykorzystać 

wchodzące w skład platformy wysokiej klasy narzędzia analityczne do prowadzenia skorelowanych analiz dziś 

dostępnego na platformie AFD obszaru refundacji leków z innymi obszarami  

lub 

dostarczenie i wdrożenie nowego równoważnego rozwiązania, którego zakres funkcjonalny będzie zbieżny 

z zakresem funkcjonalnym narzędzi obecnie eksploatowanych wchodzących w skład elementów pakiety 

licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for Health Care, opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS 

Fraud Detection Solution for Health Care”, których funkcjonalność opisuje dokumentacja na stronach 

internetowych producenta wskazanych przy poszczególnych produktach pakietu we wspomnianej tabeli. 

Rozwiązanie równoważne będzie współpracować z platformą AFD 

Dostawa rozwiązania równoważnego ma obejmować: 

1) dostawę niezbędnego środowiska (sprzęt, system operacyjny, oprogramowanie wirtualizacyjne, itp. 

wraz z licencjami) 

2) dostawę oprogramowania i licencji bez ograniczeń czasowych i odnośnie pól eksploatacji dla 

Produktów podstawowych wchodzące w skład rozwiązania równoważnego, 
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3) opracowanie i dostarczenie pełnej Dokumentacji Produktów podstawowych rozwiązania 

równoważnego, 

4) opracowanie i dostarczenie pełnej Dokumentacji Produktów dedykowanych rozwiązania 

równoważnego jeśli takie powstaną. 

5) usługi szkoleniowo - warsztatowe dla użytkowników, 

6) transfer wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju Oprogramowania równoważnego dla pracowników 

Zamawiającego pełniących funkcję administratorów. 

 

7) zapewnienia 2 letniego wsparcia obejmującego:  

a) usługi naprawy, 

b) usługi konsultacji i doradztwa w zakresie rozwiązania,  

c) zapewnienie wsparcia producenta dla Produktów podstawowych rozwiązania równoważnego 

(tzw. maintenance) 

 

Doprecyzowanie wymagań przetargowych 

Zamawiający wymaga by: 

 zmiana warunków licencji polegała na dodaniu do istniejącej licencji nowego obszaru eksploatacji. 

Zamawiający jako nowy obszar eksploatacji rozumie możliwość przetwarzania w ramach hurtowni 

wszystkich rodzajów danych; 

 dostarczenia rozwiązania równoważnego musi umożliwić Zamawiającemu na analizę wszystkich 

rodzajów danych, którymi dysponuje lub będzie dysponował w przyszłości, których obecny wolumen 

oscyluje na poziomie  8 TB za 8 lat i posiada przyrost roczny na poziomie 1,3TB 

 zmiana warunków licencji lub licencja i cechy rozwiązania równoważnego muszą pozwolić 

Zamawiającemu na bez kosztowe dokonywanie przenoszenia narzędzi Produktów podstawowych 

pomiędzy środowiskami na platformie sprzętowej Itanium i x86. Przenoszenie Produktów 

podstawowych będzie realizowane w infrastrukturze sprzętowo – systemowej, do jakiej dziś 

zamawiający posiada licencje w stosunku do platformy Itanium,zapisy licencyjne powinny umożliwiać 

Zamawiającemu uruchomienie oprogramowania w środowisku testowym;  

 zmiana warunków licencji lub licencja i cechy rozwiązania równoważnego muszą pozwolić 

Zamawiającemu na bez kosztowe dokonywanie przenoszenia narzędzi Produktów podstawowych 

pomiędzy środowiskami na platformie sprzętowej Itanium i x86. Przenoszenie Produktów 

podstawowych będzie realizowane w infrastrukturze sprzętowo – systemowej, do jakiej dziś 

zamawiający posiada licencje w stosunku do platformy Itanium, zapisy licencyjne powinny umożliwiać 

Zamawiającemu uruchomienie oprogramowania w środowisku testowym co najmniej przez 3 miesiące 

w roku kalendarzowym, przy czym proces przygotowania środowiska testowego w tym instalacji, 

konfiguracji i otworzenia środowiska nie wlicza się do okresu wykorzystania środowiska testowego. 

 rozwiązanie równoważne było kompatybilne we współpracy z narzędziem SAS VA. Wskazując 

kompatybilność współpracy, Zamawiający ma na myśli możliwość podłączenia się środowiska SAS 

VA do środowiska równoważnego i pobrania danych na podstawie udostępnionych w rozwiązaniu 

równoważnym tabel lub widoków, 

 rozwiązanie równoważne posiadało komponent spełniający funkcję jak SAS Add-In for Microsoft 

Office. Komponent ma pozwolić użytkownikowi korzystającemu z pakietu MS Office na wykonywanie 

analizy danych w oparciu o tabele, widoki i kostki OLAP dostępne w rozwiązaniu równoważnym, 

a także uzyskać możliwość wykonywania predefiniowanych raportów których parametry zmienne 

(statyczne/dynamiczne) definiowane przez twórcę reportu, będą wskazywane przez użytkownika 

wykonującego raport w momencie uruchamiania procesu wykonania raportu,  

 rozwiązanie równoważne uruchomione zostało w obecnie wykorzystywanym przez Zamawiającego 

środowisku wirtualnym opartym na VMware w wersji nie mniejszej niż 5.5 na nie więcej niż trzech 

zwirtualizowanych systemach operacyjnych Red Hat w wersji nie mniejszej niż 6 i/lub Windows 

Serwer w wersji nie mniejszej niż 2012 R2. Zamawiający oczekuje, że wykonawca dostarczy 

odpowiednią ilość licencji dla środowiska, z co najmniej 2 letnim okresem wsparcia producenta  

 rozwiązanie równoważne musi mieć możliwość komunikacji z obecnie wykorzystywaną przez 

Zamawiającego macierzą typu EMC VMAX 40K Zamawiający oczekuje, że zostanie zapewniona co 

najmniej 8 kontrolerów umożliwiających prawidłową i nieprzerwaną prace rozwiązania równoważnego 
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z macierzą. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, Zamawiający wyklucza rozwiązania 

„chmurowe”, całość infrastruktury rozwiązania musi znajdować się w siedzibie Zamawiającego. 

 

Na etapie oceny ofert w przypadku ofert dotyczących rozwiązania równoważnego Zamawiający zastrzega sobie 

prawo powołania eksperta do oceny tego rozwiązania. W szczególności Zamawiający może zwrócić się do 

potencjalnego wykonawcy o demonstrację rozwiązania w oferowanym środowisku w siedzibie zamawiającego 

lub w innym uzgodnionym miejscu w celu weryfikacji czy funkcjonalność rozwiązania jest zgodna z wymaganą 

w dokumencie OPZ oraz czy wydajność rozwiązania nie jest gorsza niż wydajność rozwiązania 

dotychczasowego.  

 

 

Usługi szkoleniowo-warsztatowe dla rozwiązania równoważnego 

Usługa szkoleniowo – warsztatowa użytkowników, o której mowa w ust. 5 Przedmiotu zamówienia, 

realizowana będzie na następujących zasadach: 

 

a. Wykonawca opracuje i zrealizuje dedykowany program warsztatów szkoleniowych, uwzględniając 

konieczność przygotowania Zamawiającego do wykorzystania pełnej funkcjonalności rozwiązania 

równoważnego;  

b. Dedykowany program warsztatów szkoleniowych zostanie zrealizowany nie później niż w 6 tygodni 

po zawarciu umowy. 

c. Wykonawca przeszkoli (w formie warsztatów) min. 5 administratorów oraz min. 80 użytkowników 

rozwiązania równoważnego  z uwzględnieniem ról użytkowników 

 
Użytkownik Aktywny –min. 50 osób 

Projektant-Analityk –min. 20 osób 

Analityk-Eksplorator –min.10 osób 

Menedżer metadanych –min.5 osób, 

Data Steward – min.5 osób 

Operator AFD – min.5 osób 

Administrator AFD –min. 5 osób 

 

d. Wykonawca przedstawi harmonogram szkoleń oraz materiały szkoleniowe poszczególnych szkoleń do 

zatwierdzenia zamawiającemu 2 tygodnie przed terminem pierwszego szkolenia.  

e. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt sali/sal szkoleniowych w Warszawie 

dla szkolenia i zapewnienia w nich: 

flipcharta 

projektora multimedialnego 

stanowisk komputerowych dla uczestników 

dostępu dla uczestników do kopii testowej rozwiązania równoważnego 

cateringu podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych (2 dziennie). 

f. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów 

szkoleniowych oraz dodatkowo 4 egzemplarzy materiałów szkoleniowych na potrzeby Zamawiającego 

w wersji elektronicznej i papierowej. 

g. Każdy uczestnik warsztatów szkoleniowych powinien otrzymać zaświadczenie/certyfikat 

uczestnictwa oraz dokumentację w języku polskim obejmującą zagadnienia będące przedmiotem tych 

warsztatów. 

h.  Szkolenia powinny umożliwić uczestnikom przystąpienie do egzaminu potwierdzającego nabyte w 

ramach szkolenia umiejętności, dla tych produktów rozwiązania równoważnego, dla których istnieje 

ścieżka certyfikacyjna;  

 

Harmonogram dla rozwiązania równoważnego 
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Wykonawca zobowiązany jest przygotować w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy harmonogram 

zawierający szczegółowy opis realizowanych dostaw, prac oraz usług z przypisanymi terminami uruchamiania 

kolejnych elementów i funkcjonalności Platformy PIA oraz osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

Harmonogram, po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu, po dokonaniu ewentualnych uzgodnień 

między Stronami, jest akceptowany przez Strony w terminie do 7 dni i przekazywany do realizacji. 

 

Usługi 2-letniego wsparcia dla rozwiązania równoważnego 

Usługi wsparcia rozwiązania równoważnego, o których mowa w ust. 8 Przedmiot umowy, opisane są poniżej. 
 

a) Usługi naprawy o których mowa w ust. 8 lit a) realizowane będą na następujących zasadach: 

- naprawa Błędu Krytycznego – maksymalnie 30 Dni Roboczych pod warunkiem dostarczenia Obejścia w 

przeciągu 32 godzin roboczych, 

- naprawa Błędu – maksymalnie 60 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia Obejścia w przeciągu 48 godzin 

roboczych 

- do czasu naprawy rozwiązania równoważnego nie będzie wliczany czas napraw Produktów podstawowych 

realizowanych w ramach maintenance na zasadach producenta tego oprogramowania. W przypadku zgłoszenia 

błędu, Wykonawca odpowiedzialny będzie za określenie, czy błąd wynika z nieprawidłowego działania 

Produktów podstawowych rozwiązania równoważnego. W takim przypadku Wykonawca (w imieniu 

Zamawiającego) odpowiedzialny będzie za odpowiednie zgłoszenie i monitorowanie problemu zgodnie z 

warunkami świadczenia usług maintenance producenta. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej 

instalacji poprawek oraz wdrażania wskazówek producenta oprogramowania prowadzących do usunięcia błędu 

lub wdrożenia obejścia. 

Jeżeli komponent produktu podstawowego przestanie być rozwijany i dostawca nie będzie w stanie 

zagwarantować poprawek, zamawiający oczekuje bezpłatnej wymiany komponentu na inny kompatybilny z 

rozwiązaniem oraz funkcjonalnie równoważny, serwisowany i rozwijany właściciela praw autorskich oraz 

przeprowadzi szkolenie w zakresie analogicznym jak dla produktu dostarczonego pierwotnie.  

 

b) Usługi konsultacji i doradztwa w zakresie rozwiązania równoważnego, o których mowa w ust 8 lit. b, 

obejmują w szczególności: 

   - udzielanie konsultacji i porad dotyczących rozwiązania równoważnego, w tym m.in.: 

 dotyczących instalacji, konfiguracji integracji elementów rozwiązania równoważnego, 

 udzielanie wyjaśnień komunikatów o błędach, 

 udzielanie wyjaśnień związanych z zastosowaniem funkcjonalności rozwiązania równoważnego. 

  - współpracę w tworzeniu zaleceń do przebudowy architektury rozwiązania równoważnego z uwzględnieniem 

wymagań Zamawiającego, w szczególności w celu poprawy parametrów wydajnościowych oraz optymalizacji 

kosztów związanych z eksploatacją rozwiązania równoważnego, ponoszonych przez Zamawiającego, 

 

c) Realizacja usług, o których mowa w ust 8 lit b i c, powinna być prowadzona przez konsultanta analityka w 

wymiarze 16 roboczogodzin miesięcznie, kumulacyjnie, tzn., godziny niewykorzystane w jednym miesiącu 

przechodzą na miesiąc następny. Realizacja usług, o których mowa w ust. 8 lit b i c będzie realizowana w siedzibie 

Zamawiającego lub w formie zdalnej, gdy zakres prac pozwala na jej wykonanie i Zamawiający wyraża na to 

zgodę. 

 

Usługi Naprawy Platformy PIA, konsultacji i doradztwa prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zdalne świadczenie usług.  

  

Zgłoszenie usługi Naprawy Platformy PIA, konsultacji i doradztwa Zamawiający będzie wysyłał za pomocą 

poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. 

 

d) Usługi zapewnienie wsparcia producenta o których mowa w ust. 8 lit d opisane są poniżej. 

 

Zamawiający w ramach realizacji zamówienia, oczekuje usług wsparcia producenta oprogramowania (tzw. 

maintenance) dla Produktów podstawowych.  
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- w ramach usług maintenance Zamawiający oczekuje możliwości bezpośredniego (bez pośrednictwa 

Wykonawcy) kontaktu z producentem oprogramowania (w tym zgłaszania problemów, wnioskowania o nowe 

wersje oprogramowania, wnioskowania o udostępnienie poprawki, monitorowania statusu zgłoszeń). 

- w ramach usług maintenance oprogramowania Produktów podstawowych Zamawiający oczekuje dostępu do 

pojawiających się w okresie świadczenia usług poprawek (tzw. hotfix). 

- w ramach usług maintenance oprogramowania Produktów podstawowych Zamawiający oczekuje uprawnienia 

do aktualizacji oprogramowania do wersji nowo pojawiających w okresie świadczenia usług. 

- w ramach usług maintenance oprogramowania Produktów podstawowych Zamawiający oczekuje 

polskojęzycznego wsparcia producenta w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tym 

oprogramowaniem.  

 

         Licencja SAS Fraud Detection Solution for Health Care, która obejmuje:  

 

Tab. Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care 

licencja 

SAS Enterprise BI Server  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/software/products/entbiserver/  

SAS Enterprise Guide  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/software/products/guide/#s1=3  

SAS Enterprise Miner 

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

https://support.sas.com/documentation/onlinedoc/miner/  

SAS Enterprise Data Integration Server  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

https://support.sas.com/documentation/onlinedoc/entdis/  
 

DataFlux Data Management link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

https://support.sas.com/documentation/onlinedoc/dfdmserver/  

  SAS Access to DB2 

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf  

  SAS Access to Oracle  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf  

  SAS Access to Microsoft SQL Server  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf  

  SAS Access to MY SQL  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf  

  SAS Access to PC File Formats  

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu: 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acpcref/69731/PDF/default/acpcref.pdf  
 

  SAS/STAT 

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

http://support.sas.com/software/products/stat/#s1=2  

  SAS/SPDS 

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/spds/  

  SAS/ETS 

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

http://support.sas.com/software/products/ets/#s1=2  

  SAS/IML 

link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/iml/  

  SAS Platform Suite for SAS 

http://support.sas.com/software/products/entbiserver/
http://support.sas.com/software/products/guide/#s1=3
https://support.sas.com/documentation/onlinedoc/miner/
https://support.sas.com/documentation/onlinedoc/entdis/
https://support.sas.com/documentation/onlinedoc/dfdmserver/
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acreldb/69580/PDF/default/acreldb.pdf
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acpcref/69731/PDF/default/acpcref.pdf
http://support.sas.com/software/products/stat/#s1=2
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/spds/
http://support.sas.com/software/products/ets/#s1=2
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/iml/
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link do dokumentacji opisującej funkcje produktu:  

http://support.sas.com/rnd/scalability/platform/ 

 

http://support.sas.com/rnd/scalability/platform/
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI  

 

Wzór umowy na dostawę licencji-  

 

zwana dalej „Umową” zawarta w dniu …....-…….-...........r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym  Funduszem  Zdrowia  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP  107-00-010-57, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

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

a ………………………… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną  przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”. 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta Umowa. 

 

§ 1. 

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencję, która rozszerzyłaby zakres 

posiadanej przez Zamawiającego  Licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for Health Care dla narzędzi 

opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care” - zamieszczonej w 

Załączniku nr 1  „Opis przedmiotu Zamówienia” do Umowy, zwanego dalej także Oprogramowaniem – 

poprzez umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia analiz wszystkich danych, które Zamawiający przetwarza 

lub będzie przetwarzał w przyszłości w ramach użytkowanej obecnie hurtowni danych, bez ograniczeń 

wynikających z rodzaju przetwarzanych danych, wynikających z dotychczasowej umowy, jak również bez 

konieczności zaopatrzenia się w jakiekolwiek dodatkowe urządzenia i oprogramowanie.  

 

 

§ 2. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu 

przetargowym, na podstawie którego zawarto Umowę.  

2. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób 

trzecich korzystania z narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for 

Health Care”, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w nieograniczonym przedmiotowo zakresie danych. 

Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie jest udostępniane Zamawiającemu, nie 

zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności.  

3. Wykonawca oświadcza, iż rozszerzenie licencji o której mowa w § 1 Umowy, będzie wystarczające dla 

opisanych tamże oraz w ust.2 powyżej potrzeb Zamawiającego, jak również nie będzie związane z 

koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zakupem urządzeń i oprogramowania. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia 

dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania i jednocześnie 

oświadcza i gwarantuje, że niekorzystanie przez Zamawiającego z dodatkowych usług (świadczonych 

przez Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot w ramach odrębnej umowy) polegających na 

dostarczaniu aktualizacji lub poprawek błędów Oprogramowania nie może powodować ustania licencji na 

korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.  

5. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do rozpowszechniania przez sprzedaż wszelkich uprawnień 

licencyjnych  dla narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health 

Care”, o której mowa w § 1, w zakresie pozwalającym na udzielenie Zamawiającemu licencji, o której 

mowa w § 1 Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do rozpowszechniania przez sprzedaż uprawnień licencyjnych 

dla narzędzi opisanych w tabeli „Elementy Pakietu SAS Fraud Detection Solution for Health Care”, o 

której mowa w § 1, w zakresie pozwalającym na udzielenie Zamawiającemu licencji, o której mowa w § 1 

Umowy. 
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7. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, załączników do niej i licencji, nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) 

 

§ 3. 

 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w §1 Umowy oraz podpisanie protokołu odbioru jest: 

…………………………. . 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym, przekazania przedmiotu umowy, o 

którym jest mowa w § 1 oraz podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia jest: 

…………………………. . 

3. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną przez stronę Wykonawcy Umowę 

Licencyjną na zmienioną  licencję, która modyfikuje warunki Licencji (64641) SAS Fraud Detection for 

Health Care. Umowa Licencyjna musi być zgodna ze wzorem zamieszczonym w ofercie złożonej w ramach 

postępowania o zamówienie publiczne, o którym mowa w preambule Umowy. 

4. Dostawa nastąpi w terminie zadeklarowanym w ofercie złożonej w ramach postępowania o zamówienie 

publiczne, o którym mowa w preambule Umowy. 

5. Okoliczność dokonania dostawy przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający treści Umowy, tj. 

poprzez przekazanie kodów autoryzacji produktu i linków do internetowej strony producenta 

Oprogramowania, co umożliwi samodzielne pobranie Oprogramowania przez Zamawiającego, 

potwierdzona zostanie własnoręcznym podpisem na protokole przez osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej. 

Przekazanie takie powinno nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 4 na adres:……………………. 

 

§ 4. 

 

1. Na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu w ramach 

wynagrodzenia niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania na następujących polach 

eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie - w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego 

zgodnie z jego przeznaczeniem, a także w celu realizacji przez Zamawiającego ustawowych i 

statutowych zadań, w tym zwielokrotnianie dokonane podczas wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania, w tym także utrwalanie i 

zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, także 

jako zapis na płycie CD, DVD, BlueRay, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci; 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian - zakresie w jakim jest 

to niezbędne do korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem, 

a także w celu poprawiania Wad Oprogramowania; 

3) sporządzenie kopii zapasowych Oprogramowania w dowolnej ilości, jeżeli jest to niezbędne do 

korzystania z Oprogramowania; kopia zapasowa Oprogramowania może być używana równocześnie z 

Oprogramowaniem;  

4) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania, to 

jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez 

Zamawiającego stosowanie do postanowień niniejszego paragrafu.  

5) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i 

zasad w trakcie korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania; 

6) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do 

osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Oprogramowaniem, o 

ile zostaną spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

2. W zakresie produktów niebędących programami komputerowymi, w tym dokumentacji Oprogramowania, 

licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji: 
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1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, dla 

celów związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Oprogramowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz realizacją zadań ustawowych i statutowych Zamawiającego; 

2)  udostępnianie dokumentacji w oryginale bądź kopii, na której utrwalono dokumentację, pracownikom 

oraz kontrahentom Zamawiającego dla celów związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych 

Zamawiającego.” 

3. W ramach licencji, o której mowa wyżej Zamawiający ma prawo, udostępniać do korzystania 

Oprogramowanie oraz dokumentację, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, podmiotom 

świadczących na rzecz Zamawiającego usługi wymagające dostępu i korzystania z Oprogramowania i jego 

dokumentacji, w tym wykonawców świadczących na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne. 

4. Licencja, o której mowa powyżej obowiązuje bez ograniczeń czasowych. W zakresie uprawnień 

terytorialnych Zamawiający może zainstalować i używać oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskie, dodatkowo na przenośnych komputerach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

trzech miesięcy w każdym roku kalendarzowym, na każdym z komputerów 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia ww. 

umowy licencyjnej, ani prawa do odstąpienia od tej umowy przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 10 lat od podpisania 

niniejszej Umowy. Ustanowione w zdaniu poprzedzającym ograniczenie prawa do wypowiedzenia umowy 

licencyjnej oraz odstąpienia od tejże umowy ustaje, w przypadku – stwierdzonego prawomocnym 

wyrokiem sądu powszechnego – naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy licencyjnej, przy 

czym, w przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia przez Zamawiającego zasad 

licencji, Wykonawca zobowiązany jest, przed wstąpieniem na drogę sądową oraz wypowiedzeniem 

licencji, do wezwania Zamawiającego w formie pisemnej do zaprzestania naruszeń. 

6. Za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w tym za wstąpienie na drogę sądową z 

pominięciem uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń, wstąpienie na drogę sądową mimo 

zaprzestania naruszeń oraz za wypowiedzenie licencji bądź odstąpienie od niej przed wydaniem przez sąd 

powszechny prawomocnego rozstrzygnięcia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie umowy określonego 

w § 5 ust. 1. Zastrzeżenie niniejszej kary umownej nie ogranicza Zamawiającego w dochodzeniu 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

7. Uprawnienia licencji na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji  na wszystkich polach eksploatacji, 

o których  mowa powyżej Zamawiający nabywa z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 

§ 3 ust. 5 Umowy. 

8. Wraz z udzieleniem licencji, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono Oprogramowanie i kod autoryzacji produktu. 

 

§ 5. 

 

1. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Umowy wynosi: ...................................zł 

brutto (słownie złotych: ....................................).  

2. Strony postanawiają, że zapłata za czynności wskazane w § 1 Umowy zostanie dokonana na podstawie 

prawidłowo sporządzonej, doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony w sposób określony w § 3 ust. 5 Umowy protokół 

odbioru.  

4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, liczonych od dnia następującego po dniu doręczenia faktury. 

Jako datę zapłaty Strony wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą. 

Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

…………………………………………… 

 

§ 6. 

 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach 

opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. 
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2. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 1% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawianego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

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

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Umowy. 

4. Strony postanawiają, iż Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych określonych powyżej z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, co następuje po 

złożeniu w formie pisemnej oświadczenia o dokonaniu potrącenia. 

5. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie 

wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość kar  

umownych. 

§ 7. 

 

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają czasowo wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, termin wykonania zobowiązań umownych będzie 

przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 3 poniżej. Przez „siłę wyższą” rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli Stron wydarzenia, 

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności takie jak strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, 

akty terroru. 

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w 

związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w 

terminie do 7 dni od momentu ustania ww. okoliczności. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają którejkolwiek ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, druga Strony może rozwiązać Umowę w całości 

lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w wyżej wymieniony sposób, jej 

końcowe rozlicznie uzgodnione jest przez Strony. 

 

§ 8. 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy tj. ….............................. (słownie: ..............................złotych).  

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

§ 9. 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie: 

1) zmiana wynagrodzenia brutto Umowy, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) zmiany wynagrodzenia netto i brutto Umowy, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, 

3) zmiany wynagrodzenia netto i brutto do Umowy, w przypadku zmiany stawek opłat celnych 

wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, 

2. Umowa może ulec zmianie wyłącznie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności. 

3. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, które nie są wymienione w ust. 1. 

4. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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§ 10. 

 

1. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy treścią 

niniejszej Umowy a treścią warunków licencyjnych lub treścią innych załączników pierwszeństwo 

stosowania i rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się 

rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

wyrażonej w formie pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Pzp. 

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

Wykonawcy. 

 

Wykaz załączników: 

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia. 

- załącznik nr 2 – umowa licencyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SPECYFIKACJI 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

Niniejsze istotne postanowienia umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) w postępowaniu.  

Postanowienia niniejszej części należy interpretować łącznie z pozostałymi częściami (SIWZ) 

Zamawiający zastrzega prawo do uszczegółowienia zapisów odnośnie: użytych w ostatecznej umowie 

terminów; szczegółowych warunków świadczenia przedmiotu umowy; zakresu żądanych od Wykonawcy 

oświadczeń w zakresie prawa do dysponowania prawami autorskimi na dostarczane utwory; ogólnych zasad 

realizacji Umowy, dotyczących poszczególnych zobowiązań stron; szczegółowych zasad zarzadzania 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zasad i trybu prac Komitetu Sterującego; szczegółowych zasad zapłaty 

wynagrodzenia; zasad dokonania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; szczegółowych zasad 

zachowania poufności bezpieczeństwa systemu oraz ochrony danych osobowych; w tym w szczególności 

postanowienia ostatecznej Umowy zostaną uszczegółowione poprzez opracowanie załączników, stanowiących 

jej integralną część Umowy.   

Przedstawione wyżej zagadnienia zostaną uzgodnione przez Zamawiającego z Wykonawcą z uwzględnieniem 

przepisów zawartych w art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 113, 

poz. 2164, z późn. zm.). 

 

 

 

Niniejsza umowa (dalej zwana: „Umowa”) zawarta została w dniu ...................... 2017  r. w Warszawie 

pomiędzy: 

 Narodowym  Funduszem  Zdrowia  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP  107-00-010-57, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

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

a ………………………… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną  przez: 

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

zwanych dalej wspólnie Stronami. 

 

Zważywszy, iż zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego 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.) zwaną dalej 

„u.p.z.p.”), , oraz uwzględniając okoliczność, iż ZAMAWIAJĄCY posiada Platformę Informacji Analitycznej 

wykorzystywaną w obszarze leków i planuje zbudowanie dodatkowej Platformy Informacji Analitycznej, która 

będzie wykorzystywana we wszelkich innych obszarach poza obszarem leków. Obie platformy powinny zostać 

zintegrowane, aby służyć kompleksowemu tworzeniu dla wszystkich obszarów w skali Narodowego Funduszu 

Zdrowia (NFZ) zestawień i analiz danych, sprawozdań, wykrywaniu nadużyć w zakresie finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  

WYKONAWCA podjął się dostarczenia i wdrożenia sprzętu i oprogramowania tworzącego dodatkową 

Platformę Informacji Analitycznej oraz wykonania niezbędnej integracji, aby zrealizować wymaganą 

funkcjonalność. W wyniku realizacji wdrożenia przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCY uzyska możliwość 

korzystania przez pracowników NFZ z kompletnego, zintegrowanego zestawu narzędzi i oprogramowania w 

ramach środowiska starej i dodatkowej Platformy Informacji Analitycznej, tworzących wspólnie rozwiązanie 

analityczno-informatyczne służące do tworzenia zestawień i prowadzenia analiz danych w obszarze związanym 

z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Mając na uwadze powyższe, Strony zawarły umowę następującej treści: 
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§ 1  

Definicje  

Na potrzeby Umowy, Strony nadają poniższym pojęciom następujące znaczenie: 

 

Platforma Informacji Analitycznej (PIA) 

 albo  

Platforma  docelowa zintegrowana z AFD platforma służąca kompleksowemu w 

skali NFZ tworzeniu zestawień, sprawozdań i prowadzeniu analiz 

danych oraz służąca wykrywaniu nadużyć w zakresie finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji leków. Stanowi ono 

sprzęt oraz komplet oprogramowania objętego tym postępowaniem, na 

które (oprogramowanie) składają się Produkty podstawowe oraz 

Produkty dedykowane. 

Licencja na oprogramowanie  

prawo użytkowania (wykorzystywania) oprogramowania na 

wyznaczonych w umowie licencyjnej (Załącznik 15 do Umowy) polach 

eksploatacji: 

a) w okresie gwarancji: w wersji dostarczonej oraz we wszystkich 

kolejnych wersjach wynikających z ewentualnych aktualizacji 

oprogramowania wykonanych w tym okresie; 

b) po zakończeniu okresu gwarancji: ostatniej wersji oprogramowania 

dostarczonej w okresie trwania gwarancji – bezterminowo i bez 

ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, w szczególności z tytułu 

odnawiania licencji. 

 

Dokumentacja dostarczony przez WYKONAWCĘ kompletny zbiór opracowań 

i podręczników Produktów podstawowych i Produktów dedykowanych 

oraz zrealizowanych w trakcie wdrożenia prac, w tym dokumentacji 

zarządczej, dokumentacji koncepcji i projektu Platformy PIA, 

dokumentacji rozszerzeń i innych dodatków kastomizacyjnych oraz 

dokumentacji użytkownika i administracyjnej (instalacji, konfiguracji 

technicznej), obejmująca dokumentację modelu i struktur danych oraz 

procesów przetwarzania danych - uaktualniany każdorazowo po 

zmianie wersji Platformy, na którą w szczególności powinny się 

składać: 

1) Dokumentacja:  

a) Użytkownika Pasywnego 

b) Użytkownika Aktywnego 

c) Projektanta-Analityka 

d) Analityka-Eksploratora 

2) Dokumentacja Menedżera metadanych, Data Steward’a, Operatora 

PIA 

3) Dokumentacja Administratora PIA 

4) Dokumentacja techniczna. 

Dokumentacja musi zostać sporządzona w języku polskim, również w 

formie elektronicznej w jednym z wymienionych formatów: PDF, RTF, 

DOC, ODF (umożliwiających wydruk dokumentów) i przekazana 

ZAMAWIAJĄCEMU na dostosowanych pojemnością i poziomem 

technologicznym nośnikach. WYKONAWCA zobowiązuje się do 

aktualizacji dokumentacji na koniec wdrożenia oraz każdorazowo po 

aktualizacji Platformy, w części w której wystąpiły zmiany. 

Naprawa Platformy  usługa prowadząca do usunięcia Błędu Krytycznego lub Błędu 

Błąd Krytyczny  działanie Platformy prowadzące do otrzymywania błędnych wyników 

przetwarzania danych, lub działanie Platformy niezgodne z 

Dokumentacją, a zawierająca Błąd Krytyczny część Funkcjonalności  
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PIA niezbędna jest bezzwłocznie do realizacji ważnych zadań 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

Błąd  działanie Platformy prowadzące do otrzymywania błędnych wyników 

przetwarzania danych lub działanie Platformy niezgodne z 

Dokumentacją, a zawierająca Błąd część Funkcjonalności PIA użyta 

zostanie do realizacji zadań ZAMAWIAJĄCEGO, w czasie możliwym 

do określenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w niedalekiej przyszłości. W 

szczególności kategoria Błąd może zostać nadana w celu usunięcia 

błędnych wyników lub błędów działania Platformy funkcjonalności 

używanych okresowo bądź cyklicznie w większym odstępie czasu. 

Obejście  tymczasowe rozwiązanie zastępcze, pozwalające na skuteczną 

realizację zadań ZAMAWIAJĄCEGO, z pominięciem Funkcjonalności 

PIA zawierającej Błąd Krytyczny lub Błąd, obejmujące procedury, 

programy komputerowe, urządzenia lub inne środki, użyte w celu 

zapewnienia realizacji zadań wykonywanych przez Platformę, 

Dzień Roboczy  dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strony umawiają się, iż 

na powyższych zasadach traktować będą także nie więcej niż 8 innych 

dni w okresie obowiązywania Umowy wskazanych przez Prezesa NFZ 

jako dni robocze dla całości lub części podległej mu jednostki 

organizacyjnej ZAMAWIAJĄCEGO. 

Godzina Robocza  kolejne 60 minut w Dniu Roboczym. 

Nadzór autorski  stwierdzona przez WYKONAWCĘ konieczność aktualizacji Produktu 

Podstawowego lub przystosowania  Produktu Dedykowanego, lub 

aktualizacji Dokumentacji oraz wykonanie tej koniecznej 

aktualizacji/przystosowania po akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 2  

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem Umowy jest:  

1) dostawa i instalacja sprzętu dla Platformy Informacji Analitycznej, 

2) dostawa i instalacja oprogramowania dla Platformy Informacji Analitycznej, 

3) konfiguracja, integracja i wdrożenie Platformy Informacji Analitycznej, 

4) usługi szkoleniowe dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, 

5) świadczenie powdrożeniowych usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i Nadzoru 

autorskiego w zakresie elementów wchodzących w skład Platformy Informacji Analitycznej. 

 

§ 3  

Zakres prac  

 

1. Szczegółowy zakres prac i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy, opracowany na 

podstawie informacji podanych w ofercie WYKONAWCY. 

2. Podstawę wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 2 pkt 1-4 Umowy stanowi 

harmonogram prac. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest przygotować w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy 

harmonogram zawierający szczegółowy opis realizowanych dostaw, prac, warsztatów szkoleniowych oraz 

usług, o których mowa w ust. 1, z przypisanymi terminami uruchamiania kolejnych elementów 

i funkcjonalności Platformy Informacji Analitycznej oraz osobami odpowiedzialnymi ze strony 

WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. W ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu jego doręczenia harmonogramu, 

Zamawiający akceptuje go i przekaże WYKONAWCY do realizacji bądź zwróci wraz z uwagami, celem 

naniesienia korekt. 

5. Zakończenie wszystkich prac określonych w harmonogramie nastąpi w okresie nie dłuższym niż  ….. 

tygodni od daty podpisania umowy, zgodnie ze złożoną przez WYKONAWCĘ ofertą. Okoliczność 

zakończenia realizacji świadczeń opisanych w zdaniu poprzedzającym oraz poszczególnych etapów 
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realizacji tych świadczeń (zgodnie z ustalonym harmonogramem) zostanie potwierdzone przez Strony 

podpisaniem protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Umowy. 

6. W ramach realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA przeprowadzi warsztaty zgodnie z zakresem 

i warunkami opisanymi w załącznikach nr 1 i 3 do Umowy. 

 

§ 4  

Świadczenie usług powdrożeniowych  

 

1. WYKONAWCA będzie świadczył powdrożeniowe usługi gwarancyjne, konserwacyjne, serwisowe 

i Nadzoru autorskiego w okresie 24 miesięcy od daty podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu 

odbioru dostarczonej, uruchomionej i wdrożonej Platformy PIA. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują usługi: 

1) Naprawy Platformy PIA, 

2) konsultacji i doradztwa w zakresie Platformy PIA,  

3) Nadzoru Autorskiego. 

i świadczone będą na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

3. Usługi o których mowa w ust. 2 pkt 1powyżej świadczone będą w Dni Robocze. Bieg wszystkich czasów 

realizacji usług naliczany jest w obrębie Dni Roboczych, w rozumieniu definicji zawartej w § 1 Umowy, co 

oznacza, że wszystkie terminy wyrażone w dniach kończą bieg z upływem właściwie wyznaczonego Dnia 

Roboczego – chyba, że zapis umowy mówi inaczej. 

4. Strony ustalają, że usługi Naprawy Platformy PIA prowadzone będą w miejscu wskazanym w zgłoszeniu 

awarii.  

5. Zgłoszenie usługi Naprawy Platformy PIA ZAMAWIAJĄCY dokonane będzie poprzez wysłanie za 

pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej, na numer lub adres poczty elektronicznej wskazane 

przez WYKONAWCĘ. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU określone 

w zdaniu poprzedzającym dane teleinformatyczne wraz z harmonogramem prac. O każdej zmianie adresu 

poczty elektronicznej i numeru faksu WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić 

ZAWIADAMIAJĄCEGO w formie pisemnej, poprzez wysłanie przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru na adres siedziby Zamawiającego, pod rygorem przyjęcia, iż zgłoszenie wysłane na nieprawidłowy 

adres poczty elektronicznej lub numer faksu będzie uznane za wysłane prawidłowo.  

6. Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia faksu lub poczty elektronicznej z urządzeń technicznych 

udostępnionych lub wskazanych przez WYKONAWCĘ, jako właściwych do zgłaszania awarii, traktowane 

będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO, jako skuteczne zgłoszenie usługi Naprawy Platformy PIA. 

7. Zgłaszania usługi Naprawy Platformy PIA ZAMAWIAJĄCY dokona zgodnie z formularzem, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

8. WYKONAWCA dokona Naprawy Platformy PIA: 

1) w przypadku Produktów Podstawowych dla: 

a) Błędu Krytycznego – w terminie 30 Dni Roboczych, pod warunkiem dostarczenia 

Obejścia  w przeciągu 32 Godzin Roboczych od dokonania zgłoszenia. 

b) Błędu – w terminie 60 Dni Roboczych, pod warunkiem dostarczenia Obejścia  w 

przeciągu 48 Godzin Roboczych od dokonania zgłoszenia, 

2) w przypadku Produktów Dedykowanych dla: 

a) Błędu Krytycznego – terminie 32 Godzin Roboczych, 

b) Błędu – terminie 48 Godzin Roboczych. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, istnieje 

możliwość przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 powyżej.  

10. Potwierdzeniem wykonania usługi Naprawy Platformy PIA jest protokół odbioru, którego wzór określa 

załącznik nr 5 do Umowy. 

11. Usługi konsultacji i doradztwa w zakresie Platformy PIA, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, 

obejmują w szczególności: 

1) udzielanie telefonicznych konsultacji i porad dotyczących Platformy PIA, w tym m.in.: 

a. dotyczących instalacji, konfiguracji integracji elementów Platformy PIA, 

b. udzielanie wyjaśnień komunikatów o błędach, 

c. udzielanie wyjaśnień związanych z zastosowaniem funkcjonalności PIA, 

2) przeprowadzenie warsztatów doszkalających pracowników ZAMAWIAJĄCEGO wytypowanych do 

wdrożenia Platformy PIA oraz w przypadku gdy warsztaty szkoleniowe zrealizowane podczas 
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wdrożenia byłyby niewystarczające do samodzielnego korzystania z Platformy PIA przez tych 

pracowników, 

3) współpracę w tworzeniu zaleceń do przebudowy architektury Platformy PIA z uwzględnieniem 

wymagań ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności w celu poprawy parametrów wydajnościowych 

oraz optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją Platformy PIA, ponoszonych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

4) współpracę w zakresie wprowadzania zmian w Platformie PIA związanych ze zmianą regulacji 

prawnych,  

5) świadczenie usług asysty realizowanej przez konsultanta analityka w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO 

w ilości 15 godzin/miesięcznie, kumulacyjnie, tzn., godziny niewykorzystane w jednym miesiącu 

przechodzą na miesiąc następny. 

12. Zgłoszenie usługi konsultacji i doradztwa ZAMAWIAJĄCY będzie wysyłał za pomocą faksu lub za 

pomocą poczty elektronicznej, na numer lub adres poczty elektronicznej wskazane przez WYKONAWCĘ, 

zgodnie z ust. 5 powyżej. Do obowiązku WYKONAWCY w zakresie dostarczenia i aktualizacji numeru 

faksu oraz adresu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej. 

13. Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia faksu lub poczty elektronicznej z urządzeń technicznych 

udostępnionych lub wskazanych przez WYKONAWCĘ, jako właściwych do zgłaszania awarii, traktowane 

będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO, jako skuteczne zgłoszenie usługi konsultacji i doradztwa. 

14. Zgłaszania usługi konsultacji i doradztwa ZAMAWIAJĄCY dokona zgodnie z formularzem, którego wzór 

stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 

15. Potwierdzeniem wykonania usługi konsultacji i doradztwa jest protokół odbioru, sporządzony zgodnie ze 

wzorem określonym w załącznik nr 7 do Umowy. 

16. Usługa Nadzoru Autorskiego obejmuje aktualizację Produktu Podstawowego lub przystosowania Produktu 

Dedykowanego, lub aktualizacji Dokumentacji, na skutek stwierdzona przez WYKONAWCĘ konieczność 

ich aktualizacji lub przystosowania oraz odbywa się po akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszenia 

WYKONAWCY, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Umowy. 

17. Zgłoszenie usługi Nadzoru Autorskiego dokonuje WYKONAWCA, wysyłając za pomocą faksu lub za 

pomocą poczty elektronicznej, na numer lub adres poczty elektronicznej wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA realizuje usługę Nadzoru Autorskiego po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

18. Potwierdzenie wykonania usługi Nadzoru Autorskiego stanowi protokół odbioru, sporządzony zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 8A do Umowy. 

19. Po zakończeniu realizacji każdego 3 miesięcznego okresu świadczenia usług powdrożeniowych 

WYKONAWCA przygotuje sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy, podlegające 

zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. 

20. Po zakończeniu realizacji pełnego 24 miesięcznego okresu świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 

powyżej, WYKONAWCA przygotuje sprawozdanie końcowe wraz z wnioskami końcowymi dotyczącymi 

funkcjonowania Platformy PIA oraz aktualną Dokumentacją. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez 

Kierownika Projektu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 5. 

Oświadczenia Stron 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu 

przetargowym, na podstawie którego zawarto Umowę.  

2. WYKONAWCA jest świadomy, że celem ZAMAWIAJĄCEGO jest dostarczenie i wdrożenie nowego 

równoważnego do dotychczas wykorzystywanego w Platformie AFD rozwiązania, zmierzającego do 

zintegrowania dotychczas prowadzonej Platformy AFD z planowaną platformą i stworzenia wspólnej 

Platformy Informacji Analitycznej, przy czym zakres funkcjonalny równoważnego narzędzi będzie zbieżny 

z zakresem funkcjonalnym narzędzi obecnie eksploatowanych wchodzących w skład elementów pakiety 

licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for Health Care, których funkcjonalność opisuje 

dokumentacja na stronach internetowych producenta wskazanych przy poszczególnych produktach 

pakietu, zaś zakres przetwarzanych danych nie będzie ograniczony przedmiotowo. 

3. Wykonawca oświadcza, iż udzielone licencje na Produkty podstawowe. Produkty dedykowane i 

Dokumentację będą wystarczające dla opisanych w ust.2 powyżej potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, jak 

również okoliczność wprowadzenia nowego rozwiązania i udzielenia licencji nie będzie związana 



 29 

z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zakupem urządzeń i oprogramowania 

odraz przeprowadzenia szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Produktów podstawowych, Produktów 

dedykowanych i Dokumentacji nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz WYKONWACY 

lub producentów takiego oprogramowania. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie 

z Produktów podstawowych, Produktów dedykowanych i Dokumentacji. W ramach wynagrodzenia za 

udzielenie licencji do Produktów podstawowych, Produktów dedykowanych i Dokumentacji mieści się 

opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub poprawek 

błędów lub innych usług serwisowych, zaś nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez 

ZAMAWIAJĄCEGO nie może powodować ustania licencji na korzystanie z Oprogramowania lub 

uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej  

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Produktów podstawowych, Produktów 

dedykowanych i Dokumentacji są zgodne z wymaganiami opisanymi w Umowie i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz nie są mniej korzystne od warunków określonych w posiadanej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO licencji (64641) SAS Fraud Detection Solution for Health Care, a w szczególności 

warunków dotyczących okresu korzystania, zakresu terytorialnego korzystania, ograniczeń dotyczących 

sprzętu, ograniczeń ilościowych, takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników, lub 

serwerów, gwarancji, Maintance, a także innych warunków i uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Produktów podstawowych, 

Produktów dedykowanych i Dokumentacji, w zakresie pozwalającym na udzielenie ZAMAWIAJĄCEMU 

licencji. 

7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z Produktów podstawowych, 

Produktów dedykowanych i Dokumentacji, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy 

przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych. 

8. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, załączników do niej i licencji, nie ograniczają uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z 

późn. zm.). 

 

§ 6. 

Ogólne zasady realizacji Umowy 

 

1. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy ze strony WYKONAWCY, powinny 

legitymować certyfikatami i doświadczeniem zawodowym związanym z przedmiotem Umowy, które 

gwarantują należyte wykonanie umowy. Wykaz osób biorących udział w realizacji Umowy stanowić 

będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązany będzie do utrzymania pracowników wymienionych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, przez cały czas trwania Umowy. W przypadku konieczności  dokonania 

zmiany na danym stanowisku, osoba zastępująca pracownika powinna legitymować się równoważnymi 

kwalifikacjami. WYKONAWCA będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej o okoliczności dokonania zmiany pracownika. 

3. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA będzie zobowiązany do przedstawienia 

certyfikatów posiadane przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia. 

4. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy 

treścią niniejszej Umowy a treścią warunków licencyjnych lub treścią innych załączników pierwszeństwo 

stosowania i rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszej Umowy. 

 

§ 7. 

Zobowiązania Stron 

 

1. Strony zobowiązują się niezwłocznie przekazywać wszelkie dane i informacje, które mogą mieć 

istotne znaczenie dla realizacji zobowiązań wynikających z umowy, w terminach i formie pozwalającej na 

skuteczne wypełnianie tych zobowiązań. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do: 
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1) dostarczania składników Platformy PIA stanowiących przedmiot niniejszej umowy – w szczególności 

Produktów podstawowych i Produktów dedykowanych, 

2) niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności przeprowadzenia czynności 

poprzedzających wprowadzenie zmian oraz o organizacyjnych i technicznych konsekwencjach 

wprowadzanych zmian do Platformy PIA,  

3) zapewnienia wsparcia polegającego na umożliwieniu konsultacji upoważnionych pracowników 

ZAMAWIAJĄCEGO, wskazanych przez Kierownika Projektu od strony ZAMAWIAJĄCEGO, w 

zakresie instalacji i konfiguracji elementów Produktów podstawowych i Produktów dedykowanych, z 

właściwymi dla zadania pracownikami WYKONAWCY, w dniu udostępnienia, a dodatkowo na 

pisemny wniosek ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do aktualizacji Platformy PIA - przez maksimum 

pięć kolejnych dni kalendarzowych od godz. 8:00 do godz. 21:00, 

4) przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu Dokumentacji. Uaktualniona Dokumentacja 

Platformy PIA będzie przekazywana w przypadku uzasadnionej potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO, 

5) przekazywania elementów Platformy PIA oraz ich aktualizacji, na dostosowanym pojemnością i 

poziomem technologicznym do potrzeb nośniku, bezzwłocznie po jej dostarczeniu na serwer wskazany 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

6) dostarczenia i aktualizacji listy pracowników, podwykonawców oraz ich pracowników wyznaczonych 

do współpracy z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,  

7) współpracy w zakresie opracowywania przez ZAMAWIAJĄCEGO procedur, które służą do opisu 

procesów obiegu informacji (przetwarzania danych) realizowanych lub wspomaganych przez Platformę 

PIA w komórkach i jednostkach organizacyjnych ZAMAWIAJĄCEGO,  

8) współpracy w zakresie tworzenia oraz wdrażania formatów komunikatów XML wykorzystywanych do 

elektronicznej wymiany danych, według specyfikacji przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

9) współpracy z innymi podmiotami wskazanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO, które będą odpowiedzialne 

za inne systemy/podsystemy wykorzystywane w procesie wdrożeniowym (np. w celu uzgodnienia 

interfejsów z tymi modułami), jeśli zajdzie taka potrzeba. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia, kompetentnych pracowników dla realizacji zadań wynikających z umowy, 

2) przedstawienia listy tych pracowników w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy oraz jej 

aktualizacji, 

3) dostarczania WYKONAWCY informacji niezbędnych do wykonywania umowy 

4) udostępniania WYKONAWCY, w uzgodnionym trybie i terminie, niezbędnego do wykonania 

przedmiotu umowy:  

5) sprzętu komputerowego,   

6) oprogramowania zainstalowanego u ZAMAWIAJĄCEGO,  

7) kontrolowanego dostępu do pomieszczeń, 

8) umożliwienia przedstawicielom WYKONAWCY pracy również poza Dniami Roboczymi, po 

uprzednim uzgodnieniu terminów i okresów z ZAMAWIAJĄCYM, a także zapewnienia obecności w 

tym czasie właściwych upoważnionych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, 

9) powiadamiania WYKONAWCY bezzwłocznie o dodatkowych Dniach Roboczych,  

10) wykonywania w związku z realizacją przedmiotu umowy, archiwizacji danych w oparciu o zalecenia 

WYKONAWCY, zawarte w Dokumentacji lub zgłaszane ZAMAWIAJĄCEMU na bieżąco,  

11) instalowania Zestawów Naprawczych Platformy PIA, aktualizacji bądź nowej  Funkcjonalności PIA, 

udostępnianych przez WYKONAWCĘ zgodnie z dostarczonymi przez WYKONAWCĘ wytycznymi; 

informacje o wszelkich odstępstwach od wytycznych będą bezzwłocznie przekazane WYKONAWCY, 

12) udostępnienie i utrzymywanie serwera pozwalającego na bezpieczne udostępnianie użytkownikom 

Funkcjonalności PIA oraz Zestawów Naprawczych Platformy PIA, elementów nowej Funkcjonalności 

PIA. 

4. Z każdym Zestawem Naprawczym Platformy PIA WYKONAWCA dostarczy w pliku tekstowym opis 

określający zakres naprawy oraz umożliwiający wykonanie instalacji. Opis zawierać będzie co najmniej: 

1) listę wprowadzonych zmian do Platformy PIA zawierającą identyfikatory zgłoszeń inicjujących 

dokonanie zmiany oprogramowania, wskazanie miejsca naprawy, zakresu naprawy, przyczyny 

wystąpienia problemu, 

2) chronologiczny opis czynności koniecznych do wykonania w ramach instalacji Zestawu Naprawczego 

Platformy PIA oraz wymagane ograniczenia podczas instalacji, 
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3) listę skryptów aktualizacyjnych struktury baz danych wraz z opisem każdego z nich oraz kolejności ich 

wykonania w ramach Zestawu Naprawczego Platformy PIA, 

4) opis zmian istotnych parametrów konfiguracyjnych, 

5) szacowany czas wykonania instalacji Zestawu Naprawczego Platformy PIA, 

6) inne informacje przydatne przy administrowaniu i użytkowaniu Platformy PIA. 

5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU do ewentualnego wykorzystania kopie użytych 

materiałów (plan-konspekt warsztatów, materiały szkoleniowe, prezentacje). 
 

§ 8. 

Zarządzanie wykonaniem przedmiotu umowy  

 

1. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy każda ze Stron powoła Kierownika Projektu, 

który zgodnie z przypisanymi mu kompetencjami i obowiązkami będzie zarządzał pracami w imieniu 

Strony. 

UWAGA 

Kompetencje i obowiązki oraz zasady współpracy Kierowników Projektu strony uszczegółowią przed 

podpisaniem umowy. 

 

§ 7  

Komitet Sterujący 

 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy sprawuje Komitet Sterujący. 

2. W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, oraz przedstawiciele 

WYKONAWCY - nie więcej niż po 4 przedstawicieli każdej ze Stron. 

3. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Prezes NFZ albo osoba przez niego upoważniona. 

4. Komitet Sterujący działa kolegialnie. 

5. Tryb i zasady pracy Komitetu Sterującego określa załącznik nr 14 Umowy.  

 

§ 8 

Wynagrodzenie  

 

1. Wysokość łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi …………………zł 

(słownie: ……………………złotych.  

2. Zapłata wynagrodzeni, o którym mowa w ust. 1 powyżej odbędzie się na następujących zasadach: 

1) za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie o którym mowa w § 2 pkt 1,2,3 i 4 Umowy, 

WYKONAWCY przysługiwać będzie 80 % łącznego wynagrodzenia opisanego w ust.1 powyżej,  tj. 

…………. zł brutto (słownie: ………….. ), w oparciu o uprzednio wystawioną i doręczoną 

ZAMAWIAJĄCEMU fakturę, przy czym podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół 

odbioru, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 13 do Umowy, podpisany przez Kierownika Projektu 

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, potwierdzający wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa 

w § 2 pkt 1,2,3,4 Umowy, 

2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt 5 Umowy, WYKONAWCY przysługiwać 

będzie 20 % łącznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 powyżej, tj. …………. zł brutto (słownie: 

………….. ). Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ośmiu równych ratach po …… zł brutto. Podstawą 

wystawienia faktury za każdą z rat będzie zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO, sprawozdanie 

za właściwy 3-miesięczny okres umowy, sporządzone wg wzoru zawartego w załączniku nr 9 do 

Umowy, podpisane przez Kierownika Projektu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Pierwsze 

sprawozdanie za powdrożeniowe usługi gwarancyjne, konserwacyjne, serwisowe i Nadzoru 

autorskiego zostanie przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji przez WYKONAWCĘ nie 

wcześniej niż 3 miesiące od daty podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru 

dostarczonej, uruchomionej i wdrożonej Platformy PIA. 

3. Zapłata kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, nastąpi na rachunek bankowy WYKONAWCY, 

……………………………………… w terminach do 21 dni od dnia otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty Strony ustalają 

dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na 

rachunek bankowy WYKONAWCY……………………………………………………..  
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej będzie płatne w ratach przelewem w terminie 21 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za trzy kolejne miesiące, wystawionej po ich 

upływie na konto WYKONAWCY ……………………………………….. W przypadku rozpoczęcia lub 

zakończenia usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza i ostatnia płatność będzie określona 

stosunkiem liczby dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia lub zakończenia usługi, do liczby dni 

kalendarzowych w danym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.  

 

§ 9  

Licencje i prawa autorskie  

 

1. Na podstawie Umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenie ZAMAWIAJĄCEMU w ramach 

wynagrodzenia niewyłącznej licencji na korzystanie z Produktów podstawowych i Produktów 

dedykowanych i innych utworów dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy na następujących 

polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie - w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania 

przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem, a także w celu realizacji przez 

Zamawiającego ustawowych i statutowych zadań, w tym zwielokrotnianie dokonane podczas 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania 

Oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, także jako zapis na płycie CD, DVD, BlueRay, 

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian - zakresie w 

jakim jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, a także w celu poprawiania Wad Oprogramowania; 

3) sporządzenie kopii zapasowych Oprogramowania w dowolnej ilości, jeżeli jest to niezbędne do 

korzystania z Oprogramowania; kopia zapasowa Oprogramowania może być używana 

równocześnie z Oprogramowaniem; 

4) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

Oprogramowania, to jest rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie 

wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosowanie do postanowień niniejszego 

paragrafu.  

5) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego 

idei i zasad w trakcie korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania; 

6) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 pr. aut., 

jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania 

niezależnie stworzonego programu komputerowego z Oprogramowaniem, o ile zostaną 

spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

2. W zakresie produktów niebędących programami komputerowymi, w tym dokumentacji 

Oprogramowania, licencja, o której mowa powyżej, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w 

chwili zawarcia Umowy, a w szczególności: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, dla celów związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z 

Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczaniem oraz realizacją zadań ustawowych i 

statutowych Zamawiającego; 

2) rozpowszechnianie dokumentacji, w szczególności udostępnianie dokumentacji pracownikom i 

kontrahentom Zamawiającego dla celów związanych z realizacją zadań ustawowych i 

statutowych Zamawiającego. 

3. W ramach licencji, o której mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY ma prawo do udzielania dalszych licencji 

(sublicencji) do korzystania z Produktów podstawowych i Produktów dedykowanych i innych utworów 

dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym również Dokumentacji, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej na rzecz podmiotów świadczących na rzecz 

ZAMAWAIJĄCEGO usługi wymagające dostępu i korzystania z wymienionego oprogramowania i 

dokumentacji oprogramowania, w tym wykonawców świadczących na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO 

usługi informatyczne. 
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4. Licencja, o których mowa powyżej obowiązuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.  

5. WYKONAWCA zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do 

wypowiedzenia określonych w niniejszym paragrafie umów licencyjnych, ani prawa do odstąpienia od 

tych umów przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych w okresie 10 lat od podpisania niniejszej Umowy. 

6. Za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, WYKONAWCA zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości [_______] złotych. Zastrzeżenie 

niniejszej kary umownej nie ogranicza ZAMAWIAJĄCEGO w dochodzeniu odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

7. Uprawnienia licencji na korzystanie z dostarczonego ZAMAWIAJĄCEMU oprogramowania i 

dokumentacji  na wszystkich polach eksploatacji, o których  mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY nabywa 

z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy – w przypadku utworów 

dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy - o którym mowa w § 2 pkt 1-4 Umowy - bądź 

podpisania protokołu odbioru określonego w § 4 Umowy, w przypadku realizacji  usług 

powdrożeniowych, o których mowa w § 2 pkt 5 Umowy. 

8. Wraz z udzieleniem licencji, WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia przenosi na 

ZAMAWIAJĄCEGO nośniki, na których utrwalono Oprogramowanie i kod autoryzacji produktu. 

 

§ 10  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

3. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy tj. ….............................. (słownie: ..............................złotych).  

4. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania całego zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane.  

 

§ 11  

Odpowiedzialność  

 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach 

opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. 

2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy jak za działanie lub zaniechanie własne. 

3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu okoliczności, za które odpowiada 

WYKONAWCA w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, 

2) za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów cząstkowych przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w harmonogramie opisanym w § 3 ust. 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w zakończeniu wdrożenia PIA w wysokości 1% wynagrodzenie brutto określonego w 

§ 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) w przypadkach wymienionych w Umowie zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 10 do 

Umowy, na zasadach w niej określonych, 

5) w przypadkach wymienionych w Umowie o przekazaniu przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej załącznik nr 11 do Umowy, na zasadach w niej określonych, 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy za każde zdarzenie dotyczące: 

1) usług konsultacji i doradztwa dotyczących Platformy PIA, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów ustalonych przez Strony, 

2) usług Naprawy Błędu Krytycznego, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w 

wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia w stosunku do terminów opisanych w §  4 ust. 8 pkt 1 lit. a oraz pkt. 2 lit. a, 

3) usług Naprawy Błędu, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia w stosunku do terminów opisanych w § 4 ust. 8 pkt 1 lit. b oraz pkt. 2 lit. b. 
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5. Kary umowne zastrzeżone w Umowie podlegają sumowaniu (są naliczane niezależnie od siebie) i należne 

będą również w przypadku rozwiązania Umowy.  

6. Strony postanawiają, iż ZAMAWIAJĄCY może dokonać potrącenia kar umownych określonych powyżej 

z wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę. 

Potrącenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez złożenie w formie pisemnej 

oświadczenia o dokonaniu potrącenia. 

7. Kary umowne będą płatne przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

dostarczenia WYKONAWCY wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 

ZAMAWIAJĄCEGO wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej.  

8. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

WYKONAWCA nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a 

powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

9. WYKONAWCA zobowiązuje się niniejszym naprawić każdą szkodę w tym pokryć wszelkie koszty, 

wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, którą ZAMAWIAJĄCY może ponieść, lub za którą 

ZAMAWIAJĄCY może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać zobowiązany w 

związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz 

w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku złożenia przez WYKONAWCĘ 

nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej oraz braku obciążeń 

prawami jakichkolwiek osób trzecich. 

§ 12  

Bezpieczeństwo systemu oraz ochrona danych osobowych  

 

1. WYKONAWCA zobowiąże pisemnie swoich pracowników i pracowników podwykonawców 

wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich informacji 

w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez podpisanie zobowiązań według wzoru 

określonego w załączniku do umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 10 do Umowy i 

dostarczy takie dokumenty ZAMAWIAJĄCEMU wraz z wykazem osób, które będą upoważnione do 

dostępu do danych i informacji objętych poufnością zgodnie z załącznikiem nr 12 do Umowy, przed 

przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej Umowy przez danego pracownika WYKONAWCY lub 

pracownika podwykonawcy. 

2. W celu wykonania niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY udzieli dostępu do danych osobowych 

gromadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadach określonych w odrębnej umowie o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, którą Strony zobowiązują się zawrzeć nie później niż w ciągu 3 dni od 

podpisania niniejszej Umowy. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do Umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY zapewnia wymaganą ochronę eksploatacji oprogramowania przez zastosowanie 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującą wewnętrznie u ZAMAWIAJĄCEGO 

Polityką Bezpieczeństwa. 

4. WYKONAWCA zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub 

przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nie udostępniania ich 

w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO i wykorzystania ich tylko 

do celów niezbędnych do realizacji umowy. 

 

§ 13  

Zmiany umowy  

 

1. WYKONAWCA bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może dokonywać przeniesienia 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, ani regulować ich w drodze 

kompensaty. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną całość. 

4. Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia): 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zapisami ustawy  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

która będzie miała bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty realizacji 

niniejszej Umowy, dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 8 Umowy, poprzez zawarcie pisemnego aneksu, uwzględniającego wzrost lub spadek 

ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę kosztów, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.  

5. Aneks, o którym mowa w ust. 4 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony 

najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych („Wniosek”).  

6. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany o których mowa w ust. 4 mają lub będą 

miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania Umowy oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. umowy stanowiące 

podstawę zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub 

faktury potwierdzające zmianę stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług 

mających kluczowe znaczenie dla zrealizowania przedmiotu Umowy bądź towarów 

dostarczanych w ramach wykonania przedmiotu Umowy;  

2) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę;  

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

7. Wniosek Zamawiającego powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

wezwanie Wykonawcy do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w szczególności wymienionych w 

ust. 6 pkt 1-3, które pozwoliłyby ocenić, czy zmiany o których mowa w ust. 4 mają lub będą miały 

bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania Umowy oraz w 

jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić te dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego. 

8. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia Wniosku Wykonawcy lub przedstawienia niezbędnych 

dokumentów w trybie ust. 6, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 

dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem). 

9. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec Wniosku Wykonawcy lub przedstawionych dokumentów 

w trybie ust. 6 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego  Wniosku lub zestawu dokumentów. 

10. Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania Umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z uwagi na zmiany, o 

których mowa w ust. 6, druga ze Stron nie uwzględni jej Wniosku.   

11. W przypadku: 

a)     rzetelnego wykazania przez Wykonawcę, że koszty wykonania Umowy zmieniły się (zwiększyły się 

lub zmniejszyły) bezpośrednio  z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 6 a jednocześnie 

wykazania przez Wykonawcę niezbędności poniesienia zmienionych kosztów 

lub 

b)     rzetelnego wykazania przez Zamawiającego, po analizie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę, że koszty wykonania Umowy zmieniły się bezpośrednio (zwiększyły się lub 

zmniejszyły) z uwagi na zmiany o których mowa w ust. 6, 

Strona uwzględni Wniosek złożony przez drugą ze Stron i  podejmą one razem działania w celu 

uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że we Wniosku wskazano inną, 

późniejszą datę określającą moment wywarcia wpływu przez te zmiany na koszty wykonania zamówienia 

publicznego przez Wykonawcę. 

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

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 
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czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 

357
1
 ustawy Kodeks Cywilny. 

14. W przypadku niezatwierdzenia w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych ZAMAWIAJĄCEGO 

środków finansowych na realizację niniejszej umowy na każdy następny rok jej obowiązywania, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

15. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy 

w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego). 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych oraz inne mające związek z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

17. 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. 

18. W razie wystąpienia 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 wypadku 

WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 14  

Postanowienia Końcowe 

 

1. Do umowy dołączono następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wykaz osób uczestniczących w realizacji umowy ze strony WYKONAWCY 

Załącznik nr 3 Opis warsztatów  

Załącznik nr 4 Formularz zgłoszenia usługi Naprawy Platformy PIA 

Załącznik nr 5 Formularz: Protokół odbioru usługi Naprawy Platformy PIA. 

Załącznik nr 6 Formularz zgłoszenia usług konsultacji i doradztwa dotyczących  Platformy 

PIA  

Załącznik nr 7 Formularz: Protokół odbioru usług konsultacji i doradztwa dotyczących 

Platformy PIA  

Załącznik nr 8 Formularz zgłoszenia Nadzoru Autorskiego. 

Załącznik nr 8A Formularz: Protokół odbioru Nadzoru Autorskiego 

Załącznik nr 9 Formularz: Sprawozdanie z realizacji usług Naprawy Platformy PIA, 

konsultacji i doradztwa, Nadzoru autorskiego  

Załącznik nr 10 Wzór umowy o zachowaniu poufności. 

Załącznik nr 11 Wzór umowy o przekazaniu przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik nr 12 Wzór tabeli: Wykaz osób po stronie WYKONAWCY upoważnionych do 

dostępu do danych i informacji objętych poufnością. 

Załącznik nr 13 Wzór protokołu odbioru. 

Załącznik nr 14 Regulamin Komitetu Sterującego. 

Załącznik nr 15 Umowa licencyjna 
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UWAGA: 

Załączniki nr 1,2,4,5,6,7,8,8A, 9, 12, 13, 14,15, zostaną uzgodnione przez Strony przed podpisaniem umowy. 

 

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla WYKONAWCY i dwa dla 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

 

Opis warsztatów 

 

 

1. Wykonawca przeprowadzi certyfikowane warsztaty szkoleniowe: 

1) w siedzibie, na sprzęcie i infrastrukturze ZAMAWIAJĄCEGO:  

a) Użytkowników aktywnych –minimum  3 grupy, min. 8 godzin na grupę 

b) Projektantów-Analityków –min. 2 grupy , min. 40 godzin na grupę 

c) Analityków-Eksploratorów –min. 1 grupa, min. 80 godzin na grupę 

2) w  ośrodku szkoleniowym wskazanym przez wykonawcę: 

a) Menedżer metadanych, Data Steward oraz Operator PIA – min. 5 osób, min. 24 godziny na 

osobę 

b) Administrator PIA – min. 5 osób, min. 40 godzin na osobę 

2. Warsztaty szkoleniowe dla Użytkowników aktywnych, Projektantów-Analityków i Analityków - 

eksploratorów będą przeprowadzone wg autorskiego programu Wykonawcy ustalonego i 

zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Szczegółowy plan szkoleń musi być ujęty w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

4. Każdy uczestnik warsztatów szkoleniowych otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności 

objętych programem szkolenia, sygnatariuszem certyfikatu może być Wykonawca i/lub ośrodek 

szkoleniowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ 

zawarta dnia ………………… roku w ……………… pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107 – 00 – 010 – 57, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

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

a  

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

zwany dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest 

………………………………………………..,  zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej 

ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co 

następuje:   

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, 

dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją 

umowy podstawowej,   

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku 

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu 

przekazane; 

2)  wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie 

realizacji umowy;  

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy; 

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział  

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla 

prawidłowej realizacji umowy;  

5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu poufności o 

poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich 

traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4 umowy o 

zachowaniu poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych  w jakikolwiek sposób, 

chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i 

dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. Zamawiający 

zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym 

udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienie 

Zamawiającemu do udziału  w realizacji umowy; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego 

zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek 

Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości umowy za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni  
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kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia WYKONAWCY wezwania do zapłaty/noty księgowej, 

przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości 

przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę poszkodowaną 

przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.  

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich do 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do umowy, które 

Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.  

§ 3.  

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane;  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek 

Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie 

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz 

zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że 

Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

§ 4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane  w proces realizacji umowy . 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do 

zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych  i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 

także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw 

do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.  

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9. 

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności. 

§ 10. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

Podpisano w imieniu Zamawiającego   Podpisano w imieniu Wykonawcy 

…………………………...…….…   ………………….…..…………………….
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………. 

(adres zamieszkania) 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

……………………………… 

(nr PESEL) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy 

….……………………….w siedzibie NFZ w ……………..…….…., z uwagi na udostępnianie Informacji 

Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 

przedmiotem której jest  ……….. , niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy. 

Miejscowość, data Czytelny podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UMOWY 

UMOWA O PRZEKAZANIU PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH  

 

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

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186, zwanym dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez 

a 

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

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest dostawa, instalacja, 

integracja, konfiguracja i wdrożenie kompletnego rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych 

służące wykrywaniu nadużyć, zwanej dalej „umową podstawową”, Strony w celu właściwego zabezpieczenia 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje: 

§ 1 

1. ZAMAWIAJĄCY jest administratorem Zbioru Danych Osobowych NFZ, zwanego dalej „Zbiorem”.  

2. ZAMAWIAJĄCY przetwarza dane osobowe w ramach Zbioru wyłącznie w zakresie i w celach 

przewidzianych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.).  

3. ZAMAWIAJĄCY przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2006 r. poz. 922).    

4. ZAMAWIAJĄCY udostępnia WYKONAWCY dane osobowe wchodzące w skład Zbioru wyłącznie w celu 

wywiązania się przez WYKONAWCĘ z zadań określonych w umowie podstawowej oraz na okres jej 

realizacji zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 2 

1. WYKONAWCA przyjmuje w powierzenie przetwarzanie danych osobowych określonych umową 

podstawową, wchodzących w skład Zbioru, w celu realizacji umowy podstawowej, oraz oświadcza, iż zna i 

wypełnia obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi 

przepisami oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów wykonawczych. 

2. W ramach zabezpieczenia przekazanych danych osobowych do obowiązków WYKONAWCY należy w 

szczególności: 

a) stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń 

technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa, 

b) zapewnienie zawarcia niezbędnych aneksów do umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi  przy 

przetwarzaniu danych osobowych,  

c) przeprowadzenie właściwego szkolenia dla osób realizujących umowę podstawową w zakresie 

wymagającym przetwarzania danych osobowych, 

d) zawarcie z podwykonawcami umów o przekazaniu przetwarzania danych osobowych. 

§ 3 

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych umową podstawową, w 

zakresie wynikającym z jej realizacji i określonym w § 2 ust. 1, poza siedzibą WYKONAWCY pod warunkiem 

stosowania wymaganych procedur w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowości przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
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§ 4 

1. W przypadku roszczeń osób trzecich z tytułu bezprawnego udostępnienia ich danych osobowych, 

WYKONAWCA ponosi z tego tytułu odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

odpowiedzialność solidarną wobec osoby, której dane osobowe zostały udostępnione. 

2. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO bezprawnego skopiowania, udostępnienia albo 

przechowywania danych osobowych ze Zbioru Danych Osobowych NFZ, którego administratorem jest 

ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% 

wartości umowy podstawowej za każde ujawnione zdarzenie. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania  

z przysługującego WYKONAWCY wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co 

WYKONAWCA wyraża zgodę. 

4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność określoną w ust.1 – 2, także po wygaśnięciu niniejszej umowy 

jak i umowy podstawowej. 

§ 5 

WYKONAWCA zobowiązuje się do ochrony udostępnianych mu danych osobowych w związku z realizacją 

umowy podstawowej, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim. 

§ 6 

1. WYKONAWCA wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU kontrolowanie 

WYKONAWCY i jego podwykonawców oraz pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń 

Zbioru zawierających dane osobowe, w związku z realizacją umowy podstawowej. 

2. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień o których mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy 

ZAMAWIAJĄCEGO będą mieli w szczególności prawo do: 

a) wstępu, w godzinach roboczych w Dni Robocze za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczeń, w których przetwarzane są przekazane dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych 

badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą oraz 

oceny stosowanych zabezpieczeń zapewniających ich ochronę, 

b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osoby w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

c) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką 

kontroli, 

d) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń  służących do przetwarzania danych, 

e) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii. 

3. W toku kontroli pracownik ZAMAWIAJĄCEGO przeprowadzający kontrolę ma prawo wglądu do zbioru 

zawierającego dane osobowe jedynie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela WYKONAWCY 

lub jego podwykonawcy. 

5. Z czynności kontrolnych pracownik ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół, którego jeden egzemplarz 

doręczy WYKONAWCY lub jego podwykonawcy. 

6. Protokół podpisują upoważniony pracownik ZAMAWIAJĄCEGO i administrator bezpieczeństwa 

informacji WYKONAWCY lub podwykonawcy, który może wnieść do protokołu umotywowane 

zastrzeżenia i uwagi. 

§ 7 

Po zakończeniu realizacji umowy podstawowej WYKONAWCA oraz działający na jego zlecenie 

podwykonawcy, zobowiązują się trwale usunąć wszystkie dane osobowe pozyskane od ZAMAWIAJĄCEGO w 

ramach realizacji umowy podstawowej. WYKONAWCA zobowiązany jest do powiadomienia 

ZAMAWIAJĄCEGO o dokonaniu zniszczenia zbiorów, przekazując mu kopię protokołu zniszczenia.  

 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie z 

jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by nieskuteczność 

ową usunąć. 

2. Jeżeli w czasie trwania umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania umowy zmieni się w 

ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom umowy zmieni się, a z 

przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych 
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regulowanych umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części umowy, tak aby 

przywrócić jej pierwotne znaczenie. 

§ 9 

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu miejscowo ze 

względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO sądowi powszechnemu w Warszawie. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla WYKONAWCY i dwa dla 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

 

pieczęć Wykonawcy 

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

 

Oferta  

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

tel. ................................................ fax........................................ e-mail: ………………………………….. 

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

składa ofertę na dostawę licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud 

Detection Solution for Health Care lub dostarczenie nowej równoważnej.  
 

 

1. Oferowana cena brutto  

A) w przypadku dostawy licencji, która rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud 

Detection Solution for Health Care   ..................,.......... zł 

B) w przypadku dostawy rozwiązania równoważnego   ..................,.......... zł 

w tym: 

a. produkty podstawowe PIA,  wraz licencjami oraz dostawa niezbędnego środowiska (sprzęt, system 

operacyjny, oprogramowanie wirtualizacyjne, itp. wraz z licencjami)   

..................,.......... zł 

b. za konfigurację, integrację i wdrożenie zaoferowanego rozwiązania obejmujące autorskie prawa 

majątkowe do wszelkich składników rozwiązania    ..................,.......... zł 

c. 2 letnie powdrożeniowe usługi gwarancyjne, konserwacyjne, serwisowe i nadzoru autorskiego wraz z 

usługami szkoleniowo – warsztatowymi  

..................,.......... zł 

2. Oferowany termin wykonania zamówienia: 

Oświadczam, że zrealizujemy zamówienie w terminie ….. tygodni od dnia zawarta umowy. 

3. Ilość środowisk sprzętowo-systemowych wynikowej platformy analitycznej eksploatowanych po 

realizacji zamówienia: …….. (należy wpisać liczbę) 

4. Ilość środowisk aplikacyjnych wynikowej platformy analitycznej, które będą eksploatowane po 

realizacji zamówienia: …….. (należy wpisać liczbę) 

5. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku do Specyfikacji „Opis przedmiotu 

zamówienia” i stwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia określone w nim wymogi w pełnym zakresie. 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w specyfikacji warunki 

płatności za realizację zamówienia. 
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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 / istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik do 

specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

6. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom  

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

częściach: 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

wykonawca powierzy podwykonawcom 

nazwa podwykonawców 

   

*wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

 

 

Ponadto: 

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czyli przez okres ……… dni od daty składania ofert.  

2. Oświadczamy, że sposób reprezentowania Spółki lub wykonawców składających ofertę wspólną dla 

potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  

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

(wypełniają jedynie wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki lub składający ofertę wspólną) 

3. 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. 

4. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą posiadały certyfikaty 

ukończenia autoryzowanego szkolenia technicznego producenta oferowanego sprzętu i / lub 

oprogramowania.  

 

8. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:  

 

 

 

 

 

 

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

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 „Dostawę licencji, która 

rozszerza zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie 

nowej równoważnej”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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

5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

w rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 
 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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 Dostawę licencji, która rozszerza 

zakres posiadanej licencji (64641) Fraud Detection Solution for Health Care lub dostarczenie nowej 

równoważnej oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

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

………………………………………… 

(podpis) 

 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie 

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

naprawcze:  

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

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

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

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

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

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 


