
ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
Znak sprawy: Z/66/PN/20 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO 

na świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego SIMPLE ERP  
oraz dostawę systemu BI 

w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy –Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz  
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest  

a) świadczenie zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ w okresie 24 miesięcy 
opieki serwisowej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE ERP, wraz  
z dostępem do nowych wersji programu.  Przedmiotowe zamówienie w zakresie opieki 
serwisowej modułów i licencji systemu SIMPLE ERP już posiadanych i zakupionych przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy będzie realizowane w wymiarze nie 
mniejszym niż 20 roboczogodzin i nie większym niż 25 roboczogodzin miesięcznie (dni 
robocze), przy czym niewykorzystane godziny w danym miesiącu przechodzą na dwa kolejne 
następujące po sobie miesiące. Przez roboczogodzinę należy rozumieć pełną godzinę wsparcia 
serwisowego natomiast w przypadku niepełnej godziny czas wsparcia serwisowego będzie 
rozliczany z dokładnością do 15 minut. 

b) dostawa systemu BI i usługa subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących procesów 
medycznych zawartych w systemie HIS zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 2 
do SIWZ. Etap zamówienia dotyczący uruchomienia przedmiotu zamówienia obejmuje 
również szkolenie personelu Zamawiającego w jego siedzibie lub przy wykorzystaniu 
urządzeń audiowizualnych takich jak telekonferencja za pośrednictwem ogólnie dostępnych 
narzędzi (szkolenia w takim przypadku będą mieć charakter webinarium) w zakresie: obsługi  
i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie czynności i prace związane z uruchomieniem 
oferowanej przez Wykonawcę usługi niezbędne do prawidłowego i zgodnego  
z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 
personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń  
w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do 
przeprowadzenia szkoleń. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą 
Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi 



Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił  
w składanej ofercie. 

 

2. Opieka serwisowa obejmować będzie w szczególności: 

a) przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego prawa do dostępu i eksploatacji nowych 
wersji produktów w okresie realizacji niniejszej umowy oraz dostarczanie Zamawiającemu 
wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji niniejszej umowy; 

b) konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź 
telefonicznie w zakresie funkcjonowania systemów oraz wszelkich zmian definiowalnych 
elementów programów,  

c) konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
d) konsultacje w zakresie administracji programów,  
e) prezentowanie nowym modułów i ich możliwości w celu zagwarantowania  aktualności 

oferty producenta systemu Simple ERP,  
f) szkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie zaawansowanej konfiguracji  

i zarządzania systemem Simple ERP na żądanie Zamawiającego w ramach godzin 
serwisowych, 

g) konsultacje w zakresie administracji bazy danych, wgrywanie aktualnych poprawek 
producenta w terminie do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronie producenta  bazy 
danych; 

h) konserwację bazy danych raz na kwartał, testy przywracania z backup-u bazy danych – dwa 
razy w roku,  

i) inne prace zlecone przez Zamawiającego 
 

3. Prace mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo przez połączenie zdalne  
lub jako konsultacja telefoniczna. 
 

4. Zamawiający ma prawo do czterech konsultacji telefonicznych (w miesiącu), które nie 
zmniejszają miesięcznego wymiaru godzinowego. 
 

5. Sposób realizacji opieki serwisowej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego 
SIMPLE ERP - godziny pracy, czasy i terminy reakcji serwisu zostały opisane w Załączniku 
Nr 2 do SIWZ. 

 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne, 48.61.00.00-7 systemy baz danych. 

 

7. Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu  przy ul. Rydygiera 15/17.    
 

8. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga od Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby przyjmujące zgłoszenia serwisowe były 
zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  daty  
zawarcia  umowy,  imiennego  wykazu  ww.  osób  wraz z określeniem  wykonywanych  przez  
nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy  
o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa  na  czas  określony/  nieokreślony,  
wymiar  etatu).  Oświadczenie  powinno zawierać ponadto:   
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,   
- datę złożenia oświadczenia,  
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  



 Analogiczny  wykaz  osób  wraz  z  oświadczeniem  dotyczącym  zatrudnienia  ww.  osób  na  
podstawie umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia 
oświadczenia, Wykonawca zobowiązany   jest   przedłożyć w   terminie   7   dni,   na   każde 
żądanie   Zamawiającego.  Zamawiający  na  każdym  etapie  realizacji  przedmiotu  umowy  
ma  prawo żądania  udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na 
podstawie umowy o pracę.  Zamawiający  w  trakcie  realizacji  umowy,  uprawniony  jest  do 
żądania  wyjaśnień  przypadku wątpliwości w zakresie   potwierdzenia   spełniania wymogu 
zatrudnienia   przez   Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za 
wykonywanie wskazanych czynności objętych przedmiotowym zamówieniem. 
Niezłożenie  przez  Wykonawcę w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie żądanego 
dokumentu celu potwierdzenia spełniania  przez  Wykonawcę wymogu  zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności 
w zakresie przyjmowania zgłoszeń serwisowych i obłożone będzie sankcją wskazaną  
w Załączniku nr 4 § 3 ust. 1) lit.d.  
Za  niespełnienie  przez  Wykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy    o  pracę 
osób wykonujących czynności objętych przedmiotowym zamówieniem w zakresie  
przyjmowania zgłoszeń serwisowych, Zamawiający  przewiduje  sankcję w  postaci 
możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w Załączniku nr 4 § 3 ust. 1) lit.c.  
 

5. Informacje dodatkowe:  
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje: 

a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 Pzp); 

b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 
3 Pzp); 

c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp); 

d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 Pzp); 

e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 Pzp); 

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Pzp); 

g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

4)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  
– art. 36a ust. 1 Pzp. 

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 Pzp), firmy tych podwykonawców. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom Zamawiający  uzna, że całość zamówienia Wykonawca 
wykona samodzielnie. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

  

IV.  Termin wykonania zamówienia:  
 świadczenie opieki serwisowej i usługi subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących 

procesów medycznych zawartych w systemie HIS w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy,  

 dostawa systemu BI w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. 



 
 
 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego 

wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez 
Zamawiającego: 

1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Pzp 
 

2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

 zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku  
z art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp): 
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,   
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1228 ze zm.) 
Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu. 
 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 
 

VI. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ -  należy złożyć  

w formie oryginału. 
2) opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ -  należy złożyć  

w formie oryginału. 
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

Pzp o braku podstaw do wykluczenia według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 
do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Dokument należy złożyć w formie oryginału. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa, informacje  
o podwykonawcach. 



4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika  
– w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,              
o którym mowa powyżej (pkt 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         
o zamówienie.  
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub 
do reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców  
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył ofertę 
przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego  http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oryginał oświadczenia  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.  

 W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć 
każdy z Wykonawców. 

 

VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona 
przedłoży w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od 
Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
(art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp) tj. aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty  
powinien złożyć każdy z Wykonawców.  

Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, 
o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu 



złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z Wykonawcami:  
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania do SIWZ oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub/i faksem 56/ 4621334  lub/i e-mail 
przetargi@bieganski.org. 

W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem 
lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

     Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:  

 Pani Alina Pieniak – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,  
tel. (56) 6413465 – w sprawach związanych z procedurą; 

 Pan Michał Karpiński – Kierownik Działu Informatyki i Teletransmisji, tel. (56) 
6413495 – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia. 

4. Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 3 może mieć miejsce wyłącznie w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie 
internetowej: www.przetargi.bieganski.org 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium:  Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających 
ofertę wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą:  
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 Pzp). 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania, 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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
1. Oferta powinna być sporządzona w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub 

nieścieralnym atramentem.  
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 



4. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, zszyte, 
zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  

5. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający 
wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na 
której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną w danym zadaniu ofertę. 
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z 
najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku 
cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać 
podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 
poniższego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony – świadczenie opieki serwisowej dla systemu  
informatycznego SIMPLE ERP oraz dostawa systemu BI" 

                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/66/PN/20 
                           „Nie otwierać przed 14.01.2021 r. godz. 12.30”. 
 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  nazwę 
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 
otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., , poz. 1913 ze zm) oraz złożyć wyjaśnienie  
z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako 
„tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy 
są one w jakikolwiek sposób  dostępne dla innych podmiotów. 

Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z 
dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. 



Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie 
art. 90 Pzp w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” 
przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA 
OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania. 

Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona 
do oferty. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do 
reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 
14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 14.01.2021 r. do godz. 12.00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w ust. 1, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 14.01.2021 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen i maksymalnych czasów usunięcia awarii krytycznej zaproponowanych  

w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org       
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena jednostkowa to cena ustalona za 1 miesiąc usługi oraz za system BI. 

2. Wartość netto to wartość usługi, której dotyczy przedmiot zamówienia (iloczyn ceny 
jednostkowej netto i ilości miesięcy) oraz w przypadku dostawy systemu BI, wartość 
dostawy systemu, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny 
jednostkowej netto i ilości). 



3. Stawka VAT w % (procentach) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).  

4. Wartość brutto to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.). 
W tej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 
taryfową. 

5. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po 
przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, z uwzględnieniem ust. 6 niniejszego 
Rozdziału. 

6. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki 
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się  
do 1 grosza. (Podstawa: art. 106e ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług  
Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

7. Ceny i wartości należy podawać w jednostkach monetarnych - złotych polskich (PLN). 
8. Cena oferty (wartość brutto) musi obejmować wszystkie koszty związane  

z opieką serwisową wraz z dostępem do nowych wersji,  systemu informatycznego 
SIMPLE ERP - w okresie 24 miesięcy oraz dostawą systemu BI i usługą subskrypcji 
narzędzia do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie 
HIS - w okresie 24 miesięcy. Cena ta uwzględnia płatność w 24 ratach miesięcznych. 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
(1) Cena  60 % 
(2) Maksymalny czas usunięcia awarii krytycznej 40% 

 

 Ocena ofert według wyżej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
 

 (1)Kryterium ceny: 
  
Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniższa     x  60 pkt. 

            cena danej oferty 
 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
(2) Kryterium maksymalny czas usunięcia awarii krytycznej 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 40. 
Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w formularzu oferty maksymalnego czasu usunięcia awarii krytycznej. 
 
Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty maksymalny czas usunięcia awarii 

  musi być podany w pełnych godzinach i nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu 
 od upłynięcia czasu reakcji.  
 
 Punkty zostaną przyznane ofertom wg wzoru: 

  
Ocena punktowa danej oferty  =     liczba pkt. oferty badanej    x  40 pkt. 



            max. liczba pkt.(40 pkt.) 
 
  

za zaoferowany maksymalny czas usunięcia awarii:  
do 8 godzin roboczych  Wykonawca otrzyma 40 pkt.  
od 9 do 16 godzin roboczych Wykonawca otrzyma 20 pkt. 
od 17 do 23 godzin roboczych Wykonawca otrzyma 10 punktów. 
24 godziny robocze Wykonawca otrzyma punktów 0 punktów 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  
 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o 

miejscu i terminie zawarcia umowy.  
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza: 
 przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000,00 zł.  
 obowiązującą umowę partnerską z właścicielem majątkowych praw autorskich 

Systemu Simple ERP lub oświadczenie właściciela majątkowych praw autorskich 
Systemu Simple ERP o zawartej umowie partnerskiej z Wykonawcą z której wynika, 
że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług opieki serwisowej oraz do 
dostarczania usługi dostępu do nowych wersji oprogramowania. 

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy 
przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował każdy z Wykonawców występujących 
wspólnie, chyba, że dokument ten został złożony przez wykonawcę w ofercie. 

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego 
działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przed podpisaniem 
umowy wykonawca przedłożenia dokumentu wynikającego z treści art. 230 ustawy z dnia 
15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), 
chyba, że dokument ten został złożony przez Wykonawcę w ofercie lub nie jest wymagany 
zgodnie z treścią umowy spółki. 

 
5. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie              
prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy 
niniejszego postępowania. 
 



XVI. Ogólne warunki umowy: Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

XVII. 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 danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 Pzp.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia; 
3. odrzucenia oferty Odwołującego; 
4. opisu przedmiotu zamówienia; 
5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż  Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się           
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi.  
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są                



w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
 



 

Załącznik Nr 2  
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
a)    świadczenie zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ w okresie 24 miesięcy opieki 

serwisowej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE ERP, wraz  
z dostępem do nowych wersji programu 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego opieki serwisowej  

w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE ERP wraz z dostępem do nowych wersji programu.   
 

2.  Zamówienie należy realizować przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

 
Słownik pojęć użytych w opisie przedmiotu zamówienia: 
 
„strony”- oznacza Zamawiającego i Wykonawcę 
 
„nadzór autorski” - kompleksowa obsługa polegająca na usuwaniu awarii technicznych, tzn. zlokalizowanie usterki, 
przywróceniu poprawności funkcjonowania aplikacji (systemu) oraz udzieleniu wsparcia technicznego i asysty w 
zakresie obejmującym normalną eksploatację oprogramowania. Usługa realizowana przez Autora oprogramowania 
lub za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz 
zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje:  
- prowadzenie rejestru zgłaszanych uwag przez użytkowników oprogramowania,  
- stałe śledzenie działania aplikacji, wydajności i powiązania funkcjonalności z zapisami do bazy danych,  
- wprowadzanie nieodpłatnie, do oprogramowania zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów 
prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, 
rozporządzeń, itp.  
- wprowadzanie nieodpłatnie, w trybie pilnym do oprogramowania zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy 
i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,  
 
„autor” – producent oprogramowania komputerowego (aplikacji). 
 
„oprogramowanie aplikacyjne” – zbiór programów komputerowych (aplikacji)  
 
„motor bazy danych (MBD)” – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych, 
 
„baza danych” – zbiór danych Zamawiającego powstających w wyniku eksploatacji oprogramowania 
aplikacyjnego, obsługiwane przez motor bazy danych. 
 

„Upgrade aplikacji” – uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego aplikacji oznaczające 
przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: 

a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,  
b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, 
c) dodanie nowych mechanizmów, 
d) zmiany estetyczne i formalne. 

Upgrade aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego 
opublikowanego przez producenta Upgrade oraz pociąga za sobą konieczność uaktualnienia Dokumentacji, 
w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. 

 
„Update aplikacji” – uaktualnienie obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów aplikacji, 
najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W niektórych przypadkach, Update wiąże się ze zmianą 
interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają aplikacji o 
nowe rozwiązania. Update aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego 



opublikowanego przez producenta Update’a, i zazwyczaj nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia 
Dokumentacji.  
 

„błąd aplikacji (zwany dalej błędem)” – oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym 
samym miejscu w aplikacji i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jej działania w 
zakresie podstawowej funkcjonalności.  

 

„awaria (usterka aplikacji)” – błąd aplikacji uniemożliwiający korzystanie z istotnego zakresu jego 

funkcjonalności, w wyniku którego aplikacja nadal funkcjonuje natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji 

Autora. 

 

„awaria krytyczna (błąd krytyczny)” – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie 

oprogramowania aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości 

bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe. 

 

„konsultacja” – wsparcie użytkownika w zakresie zgłoszonego przez niego problemu, którego źródłem jest błąd 
popełniony przez użytkownika lub brak wystarczającej wiedzy na temat działania oprogramowania.   
 
„modyfikacja” - niewielka zmiana, przeróbka, poprawka czegoś, nienaruszająca istoty rzeczy i funkcjonalności. Np. 
mała zmiana programistyczna, poprawka estetyczna. Modyfikacja może być częścią Update’u lub Upgrade’u, czyli 
częścią uaktualnienia realizowanego na potrzeby wszystkich klientów na rynku, lub uaktualnieniem aplikacji 
obejmującym indywidualne potrzeby danego klienta. 
 
„modernizacja” - unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie elementu lub funkcjonalności. 
Modernizacja może prowadzić do zwiększenia ich walorów estetycznych czy wartości użytkowej. Modernizacja 
może być częścią Update’u lub Upgrade’u, czyli częścią uaktualnienia realizowanego na potrzeby wszystkich 
klientów na rynku, lub uaktualnieniem aplikacji obejmującym indywidualne potrzeby danego odbiorcy.  
 
„czas reakcji na zgłoszenie” - czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i  podjęcie przez 
WYKONAWCĘ kontaktu z przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO. W jego następstwie dokonywana jest 
weryfikacja zgłoszonego problemu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania w celu rozwiązania problemu -  
ustalenie terminu wizyty serwisu (jeśli konieczna). Czas reakcji  liczony jest w godzinach.   
 
„czas naprawy” - czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do momentu przystąpienia przez 
WYKONAWCĘ do usuwania nieprawidłowości, aż po ich usunięcie i przywrócenie aplikacji do stanu sprzed 
zgłoszenia. Czas naprawy liczony jest w godzinach lub w dniach w zależności od rodzaju nieprawidłowości (tzn. 
błędu, usterki czy awarii). 
 
„backup” - wykonanie kopii zapasowej Systemu (aplikacji, motoru bazy danych). 
 
 
„zdalny dostęp” – usługa dostępu do zasobów informatycznych, realizowana poprzez sieć komputerową, w tym 
Internet. 
 
„Help Desk ” –  elektroniczny system zgłoszeń  
 
„ zgłoszenie serwisowe –  zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego lub MBD, implikujące wykonanie 
na rzecz Zamawiającego usługi informatycznej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie. Każde 
zgłoszenie przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy, powinno być zaewidencjonowane przez Wykonawcę 
w rejestrze umożliwiającym Zamawiającemu monitorowanie zgłoszeń. 
 
 „Dokumentacja” – podręcznik w formie elektronicznej lub papierowej, zawierający opis użytkowy 
Oprogramowania Aplikacyjnego oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. 

 



 

Przedmiot Zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej, wraz z dostępem do nowych wersji 
posiadanego systemu informatycznego Simple ERP  w modułach już posiadanych i zakupionych przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 
 
Opieka serwisowa obejmować będzie w szczególności: 

1. nabycie przez Zamawiającego prawa do dostępu i eksploatacji nowych wersji produktów w okresie realizacji 
niniejszej umowy oraz dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji 
niniejszej umowy; 

2. konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź telefonicznie w zakresie 
funkcjonowania systemów oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów programów,  

3. konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
4. konsultacje w zakresie administracji programów,  
5. konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
6. prezentowanie nowym modułów i ich możliwości w celu zagwarantowania aktualności oferty producenta 

systemu Simple ERP,  
7. szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie zaawansowanej konfiguracji i zarządzania systemem 

Simple ERP na żądanie Zamawiającego w ramach godzin serwisowych, 
8. konsultacja w zakresie administracji bazy danych, wgrywanie aktualnych poprawek producenta w terminie 

do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronie producenta bazy danych; 
9. konserwacja bazy danych raz na kwartał, testy przywracania z backup-u bazy danych – dwa razy w roku,  
10. prace zlecone przez Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą. 

 
 Prace mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo przez połączenie zdalne lub jako konsultacja 

telefoniczna. 
Zamawiający ma prawo do czterech konsultacji telefonicznych (w miesiącu), które nie zmniejszają 
miesięcznego wymiaru godzinowego. 

 
Zakres usług serwisowych i dostępu do nowych wersji: 

 1  Gotowość Wykonawcy do usuwania błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. 
 2  Dostęp do nowych wersji. Subskrypcja usługi zapewniająca Zamawiającemu poprawę jakości oraz 

poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do 
zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem 
nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: 
 2.1  prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników błędów Aplikacji, 
 2.2  wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik 

 sugestii użytkowników,  
 2.3  wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik 

 inwencji twórczej Autora, 
 2.4  wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów 

 prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci 
 ustaw lub rozporządzeń, 

 2.5   wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki 
 we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,  

 2.6   gotowość do wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji 
 Aplikacji 

 3  Gotowość do świadczenia Zamawiającemu konsultacji dotyczących usługi pomocy technicznej i 
eksploatacyjnej w odniesieniu do systemu informatycznego będącego przedmiotem umowy. 

 4  Serwis baz danych: 
 4.1  gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych 
 4.2  gotowość do aktualizowania Motoru Bazy Danych do wersji udostępnianych i zalecanych przez 

 producenta dla prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej eksploatacji Motoru Bazy Danych,  
 4.3  gotowość do usuwania awarii Motoru Bazy Danych. 

 
 



Warunki realizacji usług serwisowych  

Nazwa 
Godziny 

pracy/warunki 
serwisu 

Uwagi 

Godziny pracy Serwisu  700-1435 Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do 
piątku. 

Czas reakcji Serwisu max. 4h 

Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w 
serwisie lub wysłania emaila Zgłoszenia Serwisowego do 
momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu 
statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy 
serwisu. 

Czas usunięcia Awarii 
Krytycznej 

max. 24h Czas liczony w godzinach od upłynięcia czasu reakcji 

Czas usunięcia Wady 
Aplikacji  

max. 3 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji 

Aktualizacje 
oprogramowania wynikające 
ze zmian aktów prawnych do 
których przestrzegania 
zobligowany jest 
Zamawiający 

max. 14 dni 
Czas liczony w dniach roboczych do wykonania 
aktualizacji wymaganych z przepisów prawa 

Czas obsługi Konsultacji  max. 10 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji.  

 
 1  Zamawiający wymaga od Wykonawcy elektronicznego systemu zgłoszeń – Help Desk. Wraz z podpisaniem 

Umowy Zamawiający otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające użytkownikom 
Zamawiającego uwierzytelnienie w systemie Help Desk udostępnionym przez Wykonawcę. Wraz z danymi 
identyfikacyjnymi użytkownikom zostają przyznane w systemie Help Desk odpowiednie uprawnienia 
adekwatne do pakietu usług subskrybowanych przez Zamawiającego. 

 2  Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego jest realizowane w systemie Help 
Desk. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi jest realizowana w systemie 
Help Desk lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w Help 
Desk ewidencjonowany jest status zgłoszenia. 

 3  W zależności od zakresu uprawnień użytkownika może on zaewidencjonować w systemie HelpDesk 
następujące Zgłoszenia Serwisowe: 
 3.1  błąd Aplikacji, 
 3.2  awaria, 
 3.3  zapotrzebowanie na udzielenie Konsultacji, 
 3.4  zapotrzebowanie na udzielenie Konsultacji telefonicznej, 
 3.5  zapotrzebowanie na wizytę Konsultanta, 
 3.6  zapotrzebowanie uaktualnienia Aplikacji, 
 3.7  zapotrzebowanie na usługę konserwacji, 

 4  Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez naniesienie przez użytkownika do systemu Help 
Desk wszystkich niezbędnych dla danego zgłoszenia informacji. Po zaewidencjonowaniu przez użytkownika 
Zgłoszenia Serwisowego system Help Desk nadaje mu status „oczekujące”. 

 5  Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego zostaje ono przypisane do 
właściwego Konsultanta Serwisu. Jednocześnie, nie później niż w czasie reakcji przewidzianym dla 
subskrybowanego przez Zamawiającego wariantu warunków pracy serwisu w systemie HelpDesk zostaje 
zgłoszeniu nadany unikalny numer oraz status „zarejestrowane”.  

 6  W przypadku ustąpienia okoliczności, powodujących przesłanie zgłoszenia do systemu Help Desk 
użytkownik może je anulować. Zgłoszenie takie od momentu anulowania nie będzie dalej obsługiwane przez 
pracowników Wykonawcy. 

 7  Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach realizacji 
przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od rodzaju zgłoszenia fazy, obsługi zgłoszenia oraz 
jego zawartości, zgłoszenie przyjmie jeden z następujących statusów: 
 7.1  Nowe 
 7.2  Przypisane 



 7.3  Klient 
 7.4  Aktywne 
 7.5  Odrzucone 
 7.6  Zrealizowane 
 7.7  Zamknięte 

 8  Oprócz systemu Help Desk Zamawiający może również zgłosić zapotrzebowanie na konsultację 
telefonicznie lub mailowo na wskazane przez Wykonawcę nr telefonów i maila dostępne zgodnie z SLA, 
które zostaną przez Wykonawcę wprowadzone do systemu Help Desk 

 
 

 

b) dostawa systemu BI  

c)  usługa subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie 

HIS 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa subskrypcji  narzędzia do analizy danych dotyczących 

procesów medycznych zawartych w systemie HIS. Etap zamówienia dotyczący uruchomienia 
przedmiotu zamówienia  obejmuje również szkolenie personelu Zamawiającego w jego siedzibie 
lub przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych takich jak telekonferencja za pośrednictwem 
ogólnie dostępnych narzędzi (szkolenia w takim przypadku będą mieć charakter webinarium)  
w zakresie: obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.  
 

2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
 
3. Wszelkie czynności i prace związane z uruchomieniem oferowanej przez Wykonawcę usługi niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.  

 
4. Szkolenie personelu: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej 
eksploatacji przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń. 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku 
wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia 
Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie. 

 
5. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia. 

Poniższa tabela z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dostarczyć do Zamawiającego na 
jego wezwanie. 
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (obligatoryjne), których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako 
niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty. 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH/WYMAGANYCH (wypełnić!!!) 

 

LP. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PARAMETRY 
WYMAGANE 

PARAMETRY 
OFEROWANE 

- PODAĆ 

LP. 
OPIS FUNKCJONALNOŚCI (wymagania 

obligatoryjne/minimalne jakie musi 
spełniać oferowana  aplikacja/system) 

TAK 
 

1.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia bieżącą analizę danych 
dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS 
Zamawiającego (moduł rozliczeń i powiązane z nimi dane 
finansowo- księgowe) przy minimum częstotliwości 1 dnia  

TAK 

 

2.  Usługa dostępu do aplikacji oraz możliwość z jej korzystania 
przez okres 24 miesięcy (usługa subskrypcji) dla 3 

TAK 
 



użytkowników. 
3.  Dostarczona aplikacja/system ma możliwość analizowania 

danych jednocześnie z 3 lub więcej systemów źródłowych. 
TAK 

 

4.  Dostarczona aplikacja/system wykorzystuje technologię "in-
memory" w celu osiągnięcia jak najlepszego czasu reakcji na 
zapytania użytkownika. 

TAK 
 

5.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia załadowanie danych 
pochodzących z różnorodnych źródeł danych do pamięci RAM 
serwera w taki sposób, że dalsza analiza danych nie będzie 
wymagała wykonywania dodatkowych zapytań (SQL, MDX lub 
innych) obciążających źródła danych. 

TAK 

 

6.  Do poprawnego działania dostarczonej aplikacji/systemu nie jest 
wymagane użycie dedykowanej bazy danych ani hurtowni 
danych. 

TAK 
 

7.  Dostarczona aplikacja/system jest przetłumaczona na język 
polski w zakresie: 
- interfejsu użytkownika, 
- pomocy podręcznej, 
- dokumentacji systemu. 

TAK 

 

8.  Dostarczona aplikacja/system  umożliwia przechodzenie 
pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi (drillthrough) z 
zachowaniem nałożonych przez użytkownika filtrów/selekcji np. 
użytkownik wybiera grupę analizowanych produktów na kokpicie 
sprzedaży, i ma możliwość otworzenia zupełnie niezależnego 
kokpitu analizy produkcji z zachowaniem wyboru produktów. 

TAK 

 

9.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na globalne filtrowanie 
danych dla wszystkich wykresów i tabeli w analizie. 

TAK 
 

10.  Dostarczona aplikacja/system posiada możliwość konstruowania 
kokpitów analitycznych z wcześniej utworzonych wizualizacji 
danych. 

TAK 
 

11.  Dostarczona aplikacja/system poza standardową 
funkcjonalnością filtrowania danych na raportach, tabelach, 
wykresach musi mieć możliwość elastycznego filtrowania danych 
po dowolnej kolumnie na tworzonych analizach ad-hoc i 
umożliwia globalne przeszukiwanie całego zakresu danych 
(wszystkie kolumny).  

TAK 

 

12.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na trwałe zapisanie 
utworzonego zestawu filtrów, w taki sposób aby użytkownik 
mógł powrócić do utworzonego filtru w przyszłości. 

TAK 
 

13.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na filtrowanie danych 
poprzez zaznaczenie wybranych elementów bezpośrednio na 
wykresach czy tabelach. 

TAK 
 

14.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia poruszanie się wstecz 
lub do przodu w ramach historii wykonywanego w trakcie 
analizy filtrowania np. w celu wykonania analizy porównawczej 
tej samej selekcji danych. 

TAK 

 

15.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia porównywanie i 
wyliczenia zmiany wartości danych miar dla dowolnych okresów 
czasu (rok-do-roku, tydzień-do-tygodnia, dzień-do-dnia, od-
poczatku-roku-do-wczoraj vs. poprzedni-rok-od-początku-do-
daty) np. analizując przyjęcie pacjentów w pierwszym dniu 
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 

TAK 

 

16.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia personalizację stylu 
kokpitów analitycznych (loga, czcionki, kolorystyka) do 
wymagań użytkownika. 

TAK 
 

17.  Dostarczona aplikacja/system pozwala na tworzenie wymiarów 
wyliczanych oraz miar nie przewidzianych pierwotnie w modelu 

TAK 
 



danych. 
18.  Dostarczona aplikacja/system gwarantuje takie same 

możliwości wyboru filtrów na urządzeniach mobilnych jak na 
komputerach PC np. możliwość zaznaczania fragmentów mapy, 
wierszy z tabeli, części wykresów.  

TAK 

 

19.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia Eksport dowolnych 
kokpitów analitycznych (zarówno w formie tabelarycznej jak i 
wykresów) do formatów takich jak: PDF, XLS, PPT.  

TAK 
 

20.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia eksportrt raportów do  
Microsoft Office: Excel, Word,  PowerPoint orazw formaciepdf. 
Podczas tworzenia raportów jest możliwe wykorzystywanie 
standardowych funkcjonalności pakietu MS Office w zakresie 
formatowania dokumentu 

TAK 

 

21.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia Tworzenie prezentacji 
PowerPoint, w których jest możliwość kopiowania z 
poszczególnych dashboardów wykresów, symulacji, np. 
struktura wieku pacjentów prowadzonych przez lekarza x i 
umieszczenie danego wykresu w prezentacji. W trakcie 
prezentacji aplikacja pozwala na przejście do źródła danych 
danego wykresu tak aby grupę pacjentów zaprezentować wg. 
innych kryteriów np. wg. trybu przyjęcia, płci, procedur. 

TAK 

 

22.  Dostarczona aplikacja/system ma możliwość tworzenia kokpitów 
porównawczych wartości miar dla dwóch lub więcej 
interaktywnie wybieranych zestawów wartości jednego lub 
więcej wymiarów. 

TAK 

 

23.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia przeprowadzenie 
symulacji ryczałtu w dowolnie zdefiniowanych okresach 
porównawczych i obliczeniowych z możliwością ręcznego 
dopisywania wybranych wskaźników. 
Zakres symulacji : obliczanie wskaźników: deltaL, wskaźnika I, 
wskaźników jakościowych Q45( dot wzrostu/spadku jednostek 
rozliczeniowych ryczałtu dotyczących ambulatorium),Q67 ( dot. 
Wzrost/spadku średniej wartości hospitalizacji), 
Symulacji optymalnej wartości wskaźników DeltaL,Q45,Q67. 
Dostarczona aplikacja/system pozwala na zdefiniowanie 
procesów diagnostyczno-terapeutycznych,  których 
optymalizacja może poprawić poprawę ww wskaźników. 
Narzędzie pozwala na zdefiniowanie zadań w okresie 
obliczeniowym, których wykonanie pozwoli na optymalizacje 
wartości ryczałtu w okresie planowym 

TAK 

 

24.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia analizę porównawczą 
czasów hospitalizacji pacjentów w danym podmiocie z populacją 
ogólnopolską pacjentów  rozliczonych tym samym świadczeniem 
z tym samym rozpoznaniem, z tą sama grupą wiekową. Analiza 
ta powinna być prowadzona w wymiarach: jednostki 
organizacyjnej, rozliczonego świadczenia ( grupa JGP) , 
rozpoznania zasadniczego, tryby przyjęcia, tryby wypisy, 
miejsca zamieszkania pacjentów. 

TAK 

 

25.  Dostarczona aplikacja/system umożliwia analizę porównawczą 
trybów przyjęcia i wypisu pacjentów w danym podmiocie z 
populacją ogólnopolską pacjentów  rozliczonych tym samym 
świadczeniem z tym samym rozpoznaniem, z tą sama grupą 
wiekową. Pozwoli na  określenie roli danego podmiotu w 
systemie opieki zdrowotnej.   

TAK 

 

26. Dostarczona aplikacja/system umożliwia generowanie co 
najmniej poniższych raportów/analiz: 
I. Medyczny –ogólny 
1.Analiza liczby wykonywanych hospitalizacji w szpitalu:  

 

 



• na oddziałach 
• dla grup JGP 
• wg rozpoznań 
• wg lekarzy 
• w grupach wiekowych 
• w trybach przyjęć i wypisów 

Zawiera również analizę porównawczą szpitala wg: trybów 
przyjęć i wypisów szpitala z danymi NFZ. 
2.Analiza poradni -w aspekcie liczby wykonywanych porad: 

• w poradniach, 
• dla produktów kontraktowych, 
• rozpoznań, 
• lekarzy, 
• w grupach wiekowych.Zawiera również analizę 

rozkładu liczby porad w czasie. 
3. Blok Operacyjny -analizy czasu wykorzystania Bloku 
Operacyjnego 
 
II. Medyczny –szczegółowy: 
1. Analiza szpitalnej mapy potrzeb zdrowotnych -analizuje 
szpital wg tej samej metodologii jaką posługiwało się 
Ministerstwo Zdrowia tworząc mapy potrzeb zdrowotnych. 
2. Brenchmarking -porównanie wskaźników szpitala z innymi 
szpitalami z terenu danego województwa 
3. Analiza wykorzystania łóżek w szpitalu oraz efektywność ich 
wykorzystania. Szacuje koszty nieefektywnych czasów pobytu w 
ujęciu szpitala i poszczególnych oddziałów. Odpowiada na 
pytanie, ile łózek szpital lub poszczególne oddziały 
potrzebowałyby, gdyby czas pobytu pacjentów był optymalny. 
4. Analiza czasu pobytu pacjentów i ich odchyleń od 
optymalnego poziomu 
5. Analiza czasu pobytu pacjentów leczonych z danym 
rozpoznaniem, rozliczonych daną grupą JGP czy też 
prowadzonych przez danego lekarza. 
6. Analiza drogi pacjenta w podmiocie tj. jego leczenia w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Pozwala na 
analizę stosowania przez pacjentów zaleceń lekarzy związanych 
z różnymi formami terapii.  
7. Analiza hospitalizacji w okresie 14 i 30 dni od wypisania 
pacjenta z oddziału. Pozwala na identyfikacje przyczyn 
rehospitalizacji na oddziale oraz w przypadku danego lekarza. 
Informuje o koszcie rehospitalizacji. 
8. Analiza czasupobytu pacjentów i ich odchyleń od 
optymalnego poziomu. Pozwala na analizę czasu pobytu 
pacjentów leczonych z danym rozpoznaniem, rozliczonych dana 
grupa JGP czy też prowadzonych przez danego lekarza. 
III. Finansowy: 
1. Analiza wyników finansowych MPK, dynamiki kosztów i 
przychodów oraz prognoz wyników w okresie trzech lat. 
2. Analiza progów rentowności MPK oraz cen jednostkowych, dla 
których poszczególne MPK bilansowałyby swoją działalność 
operacyjną. 
3. Analiza kosztów jednostkowych w ujęciu punktów lub 
hospitalizowanego. Zawiera analizę struktury kosztów oraz 
dynamiki kosztu w stosunku do wzrostu liczby hospitalizacji lub 
punktów.  
4. Analiza kosztów MPK w ujęciu struktury kosztów, dynamiki w 
zakresie grupy, podgrupy i pojedynczych rodzajów kosztów.  
5. Analiza dynamiki kosztów MPK w ujęciu struktury kosztów, 
dynamiki w zakresie grupy, podgrupy i pojedynczych rodzajów 
kosztów. 
5. Analiza przychodów z punktu widzenia optymalizacji rozliczeń 
z NFZ (prawidłowość grupowania JGP) 
Możliwość utworzenia nowych raportów w ramach godzin 
serwisowych.\ 
   
 



 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU TAK  
1.  Gwarancja dla wszystkich funkcjonalności aplikacji, wskazanych 

powyżej, przez okres 24 m-cy liczony od dnia podpisania 
Umowy 

TAK  

2.  Liczba godzin, przeznaczonych na usługi konsultacyjno-
serwisowe – 60 godzin, do wykorzystania w okresie gwarancji i 
serwisu.  

TAK  

3.  W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych Usług 
w zakresie dostarczona aplikacji/systemu: koszt każdej 
rozpoczętej godziny usług świadczonej przez Wykonawcę 
wynosić będzie ______ PLN (słownie: _____________) PLN 
netto oraz dojazd.  

TAK  

4.  Wartość godziny serwisowej w pkt 3, nie uwzględnia kosztów 
związanych z dojazdem do siedziby Zamawiającego. W 
przypadku prac serwisowych prowadzonych w placówce 
Zamawiającego, czas poświęcony na ich wykonanie zostanie 
powiększony o 2 godziny w ramach rekompensaty kosztów 
związanych z wizytą 

TAK  

5.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – 
podjęcie naprawy” max 48 godz. w dni robocze TAK  

6.  
Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych 

TAK 
 
 

 

7.  
Do ewidencjonowania zleceń w ramach świadczenia Usługi 
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu serwis 
typu HD dostępny z poziomu www w całym okresie 
obowiązywania niniejszej umowy.  

TAK, podać nr 
tel.  

i adres strony 
www serwisu 

HD 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – podstawa art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. 

 

1. DANE WYKONAWCY: 

 
1 Nazwa Wykonawcy: 

/w przypadku Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o zamówienie dokument 

należy złożyć odrębnie dla każdego z nich/ 

 
 
 

 
 

 
2 

Osoba reprezentująca Wykonawcę, 
upoważniona: 

 
……………………………………………………………… 

 
na podstawie: ……………………………………………… 

 
w załączeniu pełnomocnictwo – o ile dotyczy 

 
3 Adres: 

 

4 
Adres do korespondencji 

/jeżeli jest inny niż powyżej wskazany/ 

 

5 Województwo:  

6 Numer telefonu:  

7 
Numer faksu: 

 

8 
Adres e-mail: 

 

9 Nr identyfikacji podatkowej (NIP): 
 

 

10 Nr REGON: 
 

 

11 Nr rachunku bankowego 
i nazwa banku 

 

 

12 Numer KRS /o ile dotyczy/ 
/należy podać adres internetowy, wydający 

urząd lub organ, dane referencyjne 
dokumentacji – o ile dotyczy/ 

 

 

13 CEiDG /o ile dotyczy/: 
/należy podać adres internetowy, wydający 

urząd lub organ, dane referencyjne 
dokumentacji – o ile dotyczy/ 

 
[……] TAK                      […….] NIE 

14 
Nazwa innego rejestru niż powyżej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie  
art. 24 p.z.p. 

/należy podać adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dane referencyjne 

dokumentacji – o ile dotyczy/ 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
/wypełnia się jeżeli dotyczy/ 
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15 Czy Wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem? 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 

 
[……] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  
 
[……] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem  
 
[……] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem  

 
/należy zaznaczyć właściwą odpowiedź/ 

16 

Czy Wykonawca pochodzi z innego 
Państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej? 

 
[……] TAK               
         
[…….] NIE 

 
Jeżeli TAK proszę podać skrót literowy nazwy państwa: 

…………………… 
17 

Czy Wykonawca pochodzi z innego 
Państwa nie będącego członkiem Unii 

Europejskiej? 

 
[……] TAK                       
 
[…….] NIE 

 
Jeżeli TAK proszę podać skrót literowy nazwy państwa: 

…………………… 
18 

Czy Wykonawca powierza wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy? 

  

 

 

 

 

 
[……] TAK        
                
[…….] NIE 

Jeżeli TAK proszę podać: 
Nazwy(ę) podwykonawcy (firmy): 
 
 ……………………………………………………………………….. 

Jeżeli TAK proszę podać: 
Część, zakres, której dotyczy: 
 

 ……………………………………………………………………….. 
Wartość lub procentowa części zamówienia jaka zostanie 
powierzona powyższemu podwykonawcy 
 

……………………………………………………………………… 
 

/proszę powtórzyć tyle razy ilu będzie podwykonawców/ 
19 

Wykonawca oświadcza, że 
podwykonawca, na którego się powołuje 
nie podlega wykluczeniu na mocy art. 24 

ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy pz.p.  

 
[……] TAK podwykonawca nie podlega wykluczeniu   
                    
[…….] NIE podwykonawca podlega wykluczeniu   
 
[…….] NIE DOTYCZY, Wykonawca nie korzysta  
           z podwykonawcy 
 

Jeżeli NIE proszę podać: 
czy podwykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
 
[……] TAK    
                    
[…….] NIE 
 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
…………………………………………………………………………. 
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20 

Czy Wykonawca oświadcza, że nie 
podlega / osoby, które są 

reprezentowane nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i nie 
ma podstaw do tegoż wykluczenia  

w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. 

 

 

 

 

[……] TAK, Wykonawca i osoby reprezentowane  
                      nie podlegają wykluczeniu  
               
[…….] NIE, Wykonawca i osoby reprezentowane  
                     podlegają wykluczeniu 

 
Jeżeli NIE proszę podać: 

czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
 

[……] TAK    
                    
[…….] NIE 
 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
 
…………………………………………………………………………. 

21 Czy Wykonawca oświadcza, że jest 
zdolny do realizacji zamówienia i 
oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia spełnia warunki określone 
w SIWZ? 

 

 
[……] TAK    
                    
[…….] NIE 

 

22 
Wykonawca oświadcza, że wszystkie 

podane informacje są aktualne i zgodne 
ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
[……] TAK    
                    
[…….] NIE 

 
 

 

 ……………………………………………… 
/miejscowość, data/ 

……………………………………………… 
/czytelny podpis /pieczęć imienna/ osoby 

upoważnionej/ 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 

U M O W A Nr ………………. 
zawarta w dniu……………….  

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  
na świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego SIMPLE ERP  

oraz dostawę systemu BI 
(znak sprawy: Z/66/PN/20)   

 
pomiędzy:  
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
KRS: ………………………….., NIP: ………………………….., REGON: ……………………. 
reprezentowaną przez …………………………. 
zwaną w Umowie Wykonawcą,  
a, 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 

§ 1 - WYKONANIE UMOWY 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

a) świadczenie zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy w okresie 24 miesięcy opieki 
serwisowej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE ERP, wraz  
z dostępem do nowych wersji programu. Przedmiotowe zamówienie w zakresie opieki 
serwisowej modułów i licencji systemu SIMPLE ERP już posiadanych i zakupionych przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy będzie realizowane w wymiarze nie 
mniejszym niż 20 roboczogodzin i nie większym niż 25 roboczogodzin miesięcznie (dni 
robocze), przy czym niewykorzystane godziny w danym miesiącu przechodzą na dwa kolejne 
następujące po sobie miesiące. Przez roboczogodzinę należy rozumieć pełną godzinę wsparcia 
serwisowego natomiast w przypadku niepełnej godziny czas wsparcia serwisowego będzie 
rozliczany z dokładnością do 15 minut, 

b) dostawa systemu BI i usługa subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących procesów 
medycznych zawartych w systemie HIS zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku do 
umowy. Etap zamówienia dotyczący uruchomienia przedmiotu zamówienia obejmuje również 
szkolenie personelu Zamawiającego w jego siedzibie lub przy wykorzystaniu urządzeń 
audiowizualnych takich jak telekonferencja za pośrednictwem ogólnie dostępnych narzędzi 
(szkolenia w takim przypadku będą mieć charakter webinarium) w zakresie: obsługi  
i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie czynności i prace związane z uruchomieniem 
oferowanej przez Wykonawcę usługi niezbędne do prawidłowego i zgodnego  
z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 



uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 
personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń  
w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do 
przeprowadzenia szkoleń. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą 
Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi 
Wykonawca.  

2. Opieka serwisowa obejmować będzie w szczególności: 
a) przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego prawa do dostępu i eksploatacji nowych 

wersji produktów w okresie realizacji niniejszej umowy oraz dostarczanie Zamawiającemu 
wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji niniejszej umowy; 

b) konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź 
 telefonicznie w zakresie funkcjonowania systemów oraz wszelkich zmian 
 definiowalnych elementów programów,  

c) konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
d) konsultacje w zakresie administracji programów,  
e) prezentowanie nowym modułów i ich możliwości w celu zagwarantowania  aktualności 

oferty producenta systemu Simple ERP,  
f) szkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie zaawansowanej konfiguracji  

i zarządzania systemem Simple ERP na żądanie Zamawiającego w ramach godzin 
 serwisowych, 

g) konsultacje w zakresie administracji bazy danych, wgrywanie aktualnych poprawek 
 producenta w terminie do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronie producenta  bazy 
danych; 

h) konserwację bazy danych raz na kwartał, testy przywracania z backup-u bazy danych – dwa 
razy w roku,  

i) inne prace zlecone przez Zamawiającego  
3. Prace mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo przez połączenie zdalne lub jako 

konsultacja telefoniczna. 
4. Zamawiający ma prawo do czterech konsultacji telefonicznych (w miesiącu), które nie zmniejszają 

miesięcznego wymiaru godzinowego. 
5. Sposób realizacji opieki serwisowej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE 

ERP - godziny pracy, czasy i terminy reakcji serwisu zostały opisane w załączniku do umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia o awarii krytycznej w godzinach od 7:00 

do14:35 od poniedziałku do piątku.  
7. Maksymalny czas usunięcia awarii  krytycznej  wynosi ....................... godzin od  momentu 

upłynięcia czasu reakcji.  
8. Powiadomienie Wykonawcy o błędach systemu oraz zamówienia na nowe funkcjonalności 

następować będzie w formie elektronicznej poprzez internetowy system zgłaszania błędów pod 
adresem………………… jak również adresy mailowe ................................... 

9. Prace wykonane na rzecz Zamawiającego w ramach opieki serwisowej ewidencjonowane będą  
w odpowiednim protokole. 

10. Zamawiający udostępni Wykonawcy stałe łączę VPN. 
11. Minimalny pobyt jednego konsultanta w siedzibie Zamawiającego wynosi cztery godziny usług 

oraz dojazd.  
12. Wykonawca zobowiązuje się do  realizacji przedmiotu zamówienia poprzez bezpośredni przyjazd 

do siedziby Zamawiającego bądź połączenie zdalne w terminie ustalonym przez Strony. 
Konsultacje telefoniczne realizowane będą tego samego dnia, jeśli zgłoszenie wpłynęło do 
Wykonawcy do godz. 14.00. 



13. Wykonawca zobowiązany jest do 24 - miesięcznego supportu wraz z zapewnieniem 
Zamawiającemu dostępu do nowych wersji oprogramowania dla posiadanych przez 
Zamawiającego licencji oprogramowania SIMPLE ERP. 

14. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zmian 
wynikających z potrzeb Zamawiającego pozwalających Zamawiającemu na funkcjonowanie 
uwzględniające zmiany przepisów prawa. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia Zamawiającemu dostępu do nowych wersji 
produktu tj. dla modułów i ilości licencji posiadanych przez Zamawiającego w dniu podpisania 
umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji 
oprogramowania Simple ERP za pomocą usługi FTP na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę klucza. 

17. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia przynajmniej na kwotę 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). Kopia 
polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

18. Termin wykonania zamówienia:  
 świadczenie opieki serwisowej i usługi subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących 

procesów medycznych zawartych w systemie HIS w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy,  

 dostawa systemu BI w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
19. Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława 

Biegańskiego  w Grudziądzu  przy ul. Rydygiera 15/17.    
20. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile 

występuje) aby osoby przyjmujące zgłoszenia serwisowe były zatrudnione na umowę o pracę w 
okresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 
r. poz. 1320 ze zm.). 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  daty  
zawarcia  umowy,  imiennego  wykazu  ww.  osób  wraz z określeniem  wykonywanych  przez  
nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o 
pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa  na  czas  określony/  nieokreślony,  wymiar  
etatu).  Oświadczenie  powinno zawierać ponadto:   

      - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,   
      - datę złożenia oświadczenia,  
       - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  
22.  Analogiczny  wykaz  osób  wraz  z  oświadczeniem  dotyczącym  zatrudnienia  ww.  osób  na 

podstawie umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia 
oświadczenia, Wykonawca zobowiązany   jest   przedłożyć w   terminie   7   dni,   na   każde 
żądanie   Zamawiającego.   

23. Zamawiający  na  każdym  etapie  realizacji  przedmiotu  umowy ma  prawo żądania 
udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

24. Zamawiający  w  trakcie  realizacji  umowy,  uprawniony  jest  do żądania  wyjaśnień  przypadku 
wątpliwości w zakresie   potwierdzenia   spełniania wymogu zatrudnienia   przez   Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie wskazanych czynności 
objętych przedmiotowym zamówieniem. 

25. Niezłożenie  przez  Wykonawcę w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie żądanego 
dokumentu celu potwierdzenia spełniania  przez  Wykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 



podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie 
przyjmowania zgłoszeń serwisowych i  obłożone będzie sankcją wskazaną w  § 3 ust. 1 lit. d).  

26. Za  niespełnienie  przez  Wykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę osób 
wykonujących czynności objętych przedmiotowym zamówieniem w zakresie przyjmowania 
zgłoszeń serwisowych, Zamawiający  przewiduje  sankcję w  postaci możliwości odstąpienia od 
umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 
lit. c).  

§ 2 - WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w kwocie: 
netto ogółem …………………. (słownie: …………………..),  
brutto ogółem ………………….(słownie: …………………...).  

2. Płatność z tytułu opieki serwisowej systemu informatycznego SIMPLE ERP  i dostawy systemu BI 
oraz usługi subskrypcji narzędzia do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych  
w systemie HIS następować będzie w 24 miesięcznych ratach w wysokości brutto: .......................... 
zł (słownie: …….......), netto: ........................zł (słownie: ..............................) - każda z nich 
(ostatnia rata wyrównująca ewentualne zaokrąglenia wynikające z podziału ceny oferty na 24 raty), 
płatnych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc, po wykonaniu 
wszystkich prac i obowiązków wynikających z umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły serwisowe sporządzone przez Wykonawcę  
w okresie rozliczeniowym, które Wykonawca dostarczy wraz z fakturą VAT. Protokoły powinny 
zawierać wykaz faktycznie wykonanych prac i przepracowanych roboczogodzin i być 
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację niniejszej 
umowy. 

4. Termin płatności wynosić będzie 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 
5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
6. Wykonawca wystawiać będzie fakturę VAT z dołu w PLN do końca każdego okresu 

rozliczeniowego. 
7. Koszt dojazdu Wykonawcy z jego siedziby i z powrotem konieczny dla prawidłowej realizacji 

usług, rozliczany będzie odrębnie jako iloczyn stawki 1 PLN brutto/km razy ilość kilometrów 
liczona na podstawie serwisu google maps. 

8. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………  
9. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na 

poczet należności głównej najdalej wymagalnej.  
10. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe w wysokości określonej w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.  
11. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem 

Zamawiającego jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających  
z zawartej umowy. 

12. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy 
realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 

 
§ 3 - KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

a) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy  
w wysokości 5 % miesięcznej wartości brutto umowy, lecz nie więcej niż 30 % wartości brutto 
umowy określonej w § 2 ust. 1, 

b) w przypadku, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących 



po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
c) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących 

czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie przyjmowania zgłoszeń 
serwisowych, w wysokości 500 złotych od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby. 

d) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego 
oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób realizujących czynności obejmujące przyjmowania zgłoszeń serwisowych,  
w wysokości 500 złotych. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w ust. 1 lit. c), d)   
w terminie 7 dni, a nie usunięcie skutkować będzie naliczeniem kary umownej z tytułu odstąpienia 
od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b). 

3. Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

 

§ 4 – ZMIANY TREŚCI UMOWY 
 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  
3. Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych 

przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następującym zakresie zmiany ceny:  
 w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi  

z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem 
ceny netto, która  pozostaje bez zmian, 

 obniżenia ceny za wykonanie przedmiotu umowy w postaci rabatu na zasadach uzgodnionych 
przez Strony. 

4. Zamawiający przewiduje zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy Pzp możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
Ad.1)  
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku VAT, 
zastosowanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w przedmiotowym postepowaniu.  
Ad.2)  
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części stanowiącej 
koszty ponoszone na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników 
(dotyczy umów pracowników z minimalnym wynagrodzeniem) albo w ramach umowy cywilno – 
prawnej (dotyczy umów zleceniobiorców/wykonujących dzieło z minimalną stawką godzinową)  
w okresie obowiązywania umowy. 



W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki 
godzinowej, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji 
kalkulacji z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana uwzględniać będzie wyłącznie wzrost 
wynagrodzenia w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ustalonym minimalnym wynagrodzeniem lub 
minimalną stawką godzinową. 
W opisanym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do 
Zamawiającego z określeniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz 
wykazania wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od 
Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmianę. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do propozycji 
Wykonawcy w zakresie zmian wysokości ceny umowy, stanowisko Zamawiającego będzie w tej 
mierze ostateczne. 
Ad.3)  
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu i wysokości składek określonych w pkt 3  
w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji formularza cenowego 
stanowiącego załącznik do umowy jako podstawy ustalenia należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 
Podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia stanowić będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 
wniosek Wykonawcy zawierający szczegółowe dane analityczne z uwzględnieniem zmian jak 
wyżej. 
Uzasadnione zastrzeżenia i zmiany Zamawiającego do tak przedłożonych kalkulacji będą wiązały 
strony w przedmiocie ustalenia obowiązującej stawki roboczogodziny. 
Ad.4) 
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą  
z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę. 
W opisanym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do 
Zamawiającego, który będzie zawierał sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia.  
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji Formularza 
cenowego. 
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy  
o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zamawiający w terminie 21 dni 
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmianę. 
W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do propozycji Wykonawcy w zakresie zmian wysokości 
ceny umowy, stanowisko Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne. 



Zmiany jak powyżej pkt 1, 2, 3, 4 wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz 
pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i udowodnieniem 
zaistniałych okoliczności. 

5. Postanowienia § 4 ust. 4 z wyłączeniem ust. 4 pkt 1 obowiązują w przypadku zawarcia umowy na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

 
§ 5- ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadkach, o których mowa  

w art. 145a Pzp. 
 

§ 6- KLAUZULA WŁAŚCIWOŚCI SĄDU 
 

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo 
zamówień publicznych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu 
miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

 
§ 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt; 

 poprzez e-mail:      sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl ; 

 telefonicznie:          +48 56 641 4444. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo 
kontaktować w następujący sposób: iod@bieganski.net.pl . 

 listownie na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17; 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://bieganski.org/pl/kontakt; 

 poprzez e-mail:  iod@bieganski.net.pl 

 telefonicznie:  +48 56 641 4444 

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 



Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt 
uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 
1843 ze zm..), 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 
U 2016 r. poz. 1126) 

 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.). 

Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami uczestnika postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane 
podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane 
kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, 
zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę lub podmiot, w imieniu 
którego Państwo występują; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Szpitala jako administratora, polegający na prowadzeniu w/w postępowania. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Odbiorcy danych 

 Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie 
w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 
4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 
1843 ze zm.)  

 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie 
publiczne mogą być podmioty z którymi Szpital zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych 
przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania danych (dostawcy hostingu 
poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak 
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania 
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być 
przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2). 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 



 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać 
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe  zawarte są w punktach 1 i 2. 

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest 
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że 
w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z  2019 poz. 1843 ze zm.) oraz wydanych do 
niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2020 r. poz. 1282). 

§ 8- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują: 
 ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….., 

 ze strony Wykonawcy:    ……………………………………………………………….., 
2. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  

    stron. 
 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 2  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego opieki serwisowej  
w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SIMPLE ERP wraz z dostępem do nowych 
wersji programu.   
 

2.  Przedmiot zamówienia należy realizować przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
   

 
Słownik pojęć użytych w opisie przedmiotu zamówienia: 
 
„strony”- oznacza Zamawiającego i Wykonawcę 
 
„nadzór autorski” - kompleksowa obsługa polegająca na usuwaniu awarii technicznych, tzn. 
zlokalizowanie usterki, przywróceniu poprawności funkcjonowania aplikacji (systemu) oraz udzieleniu 
wsparcia technicznego i asysty w zakresie obejmującym normalną eksploatację oprogramowania. 
Usługa realizowana przez Autora oprogramowania lub za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja 
usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji 
uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje:  



- prowadzenie rejestru zgłaszanych uwag przez użytkowników oprogramowania,  
- stałe śledzenie działania aplikacji, wydajności i powiązania funkcjonalności z zapisami do bazy 
danych,  
- wprowadzanie nieodpłatnie, do oprogramowania zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie 
nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, 
opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń, itp.  
- wprowadzanie nieodpłatnie, w trybie pilnym do oprogramowania zmian i poprawek usuwających 
stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń,  
 
„autor” – producent oprogramowania komputerowego (aplikacji). 
 
„oprogramowanie aplikacyjne” – zbiór programów komputerowych (aplikacji)  
 
„motor bazy danych (MBD)” – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych, 
 
„baza danych” – zbiór danych Zamawiającego powstających w wyniku eksploatacji oprogramowania 
aplikacyjnego, obsługiwane przez motor bazy danych. 
 

„Upgrade aplikacji” – uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego aplikacji 
oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: 

a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,  
b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, 
c) dodanie nowych mechanizmów, 
d) zmiany estetyczne i formalne. 

Upgrade aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go 
ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade oraz pociąga za sobą konieczność 
uaktualnienia Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. 

 
„Update aplikacji” – uaktualnienie obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych 
błędów aplikacji, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W niektórych przypadkach, 
Update wiąże się ze zmianą interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub 
procesów, natomiast nie wzbogacają aplikacji o nowe rozwiązania. Update aplikacji akceptuje 
automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego opublikowanego przez 
producenta Update’a, i zazwyczaj nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia Dokumentacji.  
 

„błąd aplikacji (zwany dalej błędem)” – oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym 
razem w tym samym miejscu w aplikacji i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych 
wyników jej działania w zakresie podstawowej funkcjonalności.  

 
„awaria (usterka aplikacji)” – błąd aplikacji uniemożliwiający korzystanie z istotnego zakresu jego 
funkcjonalności, w wyniku którego aplikacja nadal funkcjonuje natomiast usunięcie którego wymaga 
ingerencji Autora. 
 
„awaria krytyczna (błąd krytyczny)” – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe 
używanie oprogramowania aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur 
danych lub zawartości bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to 
jest możliwe. 

 



„konsultacja” – wsparcie użytkownika w zakresie zgłoszonego przez niego problemu, którego 
źródłem jest błąd popełniony przez użytkownika lub brak wystarczającej wiedzy na temat działania 
oprogramowania.   
 
„modyfikacja” - niewielka zmiana, przeróbka, poprawka czegoś, nienaruszająca istoty rzeczy i 
funkcjonalności. Np. mała zmiana programistyczna, poprawka estetyczna. Modyfikacja może być 
częścią Update’u lub Upgrade’u, czyli częścią uaktualnienia realizowanego na potrzeby wszystkich 
klientów na rynku, lub uaktualnieniem aplikacji obejmującym indywidualne potrzeby danego klienta. 
 
„modernizacja” - unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie elementu lub 
funkcjonalności. Modernizacja może prowadzić do zwiększenia ich walorów estetycznych czy 
wartości użytkowej. Modernizacja może być częścią Update’u lub Upgrade’u, czyli częścią 
uaktualnienia realizowanego na potrzeby wszystkich klientów na rynku, lub uaktualnieniem aplikacji 
obejmującym indywidualne potrzeby danego odbiorcy.  
 
„czas reakcji na zgłoszenie” - czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i  podjęcie przez 
WYKONAWCĘ kontaktu z przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO. W jego następstwie dokonywana 
jest weryfikacja zgłoszonego problemu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania w celu 
rozwiązania problemu -  ustalenie terminu wizyty serwisu (jeśli konieczna). Czas reakcji  liczony jest 
w godzinach.   
 
„czas naprawy” - czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do momentu przystąpienia 
przez WYKONAWCĘ do usuwania nieprawidłowości, aż po ich usunięcie i przywrócenie aplikacji do 
stanu sprzed zgłoszenia. Czas naprawy liczony jest w godzinach lub w dniach w zależności od rodzaju 
nieprawidłowości (tzn. błędu, usterki czy awarii). 
 
„backup” - wykonanie kopii zapasowej Systemu (aplikacji, motoru bazy danych). 
 
 
„zdalny dostęp” – usługa dostępu do zasobów informatycznych, realizowana poprzez sieć 
komputerową, w tym Internet. 
 
„Help Desk ” –  elektroniczny system zgłoszeń  
 
„ zgłoszenie serwisowe –  zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego lub MBD, 
implikujące wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi informatycznej przez Wykonawcę na zasadach 
określonych w Umowie. Każde zgłoszenie przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy, 
powinno być zaewidencjonowane przez Wykonawcę w rejestrze umożliwiającym Zamawiającemu 
monitorowanie zgłoszeń. 
 
 „Dokumentacja” – podręcznik w formie elektronicznej lub papierowej, zawierający opis użytkowy 
Oprogramowania Aplikacyjnego oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. 

 
 

Przedmiot Zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej, wraz z dostępem do nowych 
wersji posiadanego systemu informatycznego Simple ERP  w modułach już posiadanych i 
zakupionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 
 



Opieka serwisowa obejmować będzie w szczególności: 
1. nabycie przez Zamawiającego prawa do dostępu i eksploatacji nowych wersji produktów w 

okresie realizacji niniejszej umowy oraz dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych 
wersji produktu w okresie realizacji niniejszej umowy; 

2. konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź 
telefonicznie w zakresie funkcjonowania systemów oraz wszelkich zmian definiowalnych 
elementów programów,  

3. konsultacje w zakresie nowych wersji programów, 
4. konsultacje w zakresie administracji programów,  
5. prezentowanie nowym modułów i ich możliwości w celu zagwarantowania aktualności oferty 

producenta systemu Simple ERP,  
6. szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie zaawansowanej konfiguracji i 

zarządzania systemem Simple ERP na żądanie Zamawiającego w ramach godzin 
serwisowych, 

7. konsultacja w zakresie administracji bazy danych, wgrywanie aktualnych poprawek 
producenta w terminie do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronie producenta bazy 
danych; 

8. konserwacja bazy danych raz na kwartał, testy przywracania z backup-u bazy danych – dwa 
razy w roku,  

9. prace zlecone przez Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą. 
 

 Prace mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo przez połączenie zdalne lub 
jako konsultacja telefoniczna. 
Zamawiający ma prawo do czterech konsultacji telefonicznych (w miesiącu), które nie 
zmniejszają miesięcznego wymiaru godzinowego. 

 
Zakres usług serwisowych i dostępu do nowych wersji: 

 1  Gotowość Wykonawcy do usuwania błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. 
 2  Dostęp do nowych wersji. Subskrypcja usługi zapewniająca Zamawiającemu poprawę jakości 

oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również 
dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz 
zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi 
Wykonawca zagwarantuje: 
 2.1  prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników błędów Aplikacji, 
 2.2  wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących 

 stanowiących wynik  sugestii użytkowników,  
 2.3  wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących 

 stanowiących wynik  inwencji twórczej Autora, 
 2.4  wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie 

 nowych aktów  prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan 
 prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń, 

 2.5   wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających 
 stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach  zabezpieczeń,  

 2.6   gotowość do wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego 
 modyfikacji Aplikacji 

 3  Gotowość do świadczenia Zamawiającemu konsultacji dotyczących usługi pomocy 
technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do systemu informatycznego będącego 
przedmiotem umowy. 

 4  Serwis baz danych: 
 4.1  gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych 



 4.2  gotowość do aktualizowania Motoru Bazy Danych do wersji udostępnianych i 
 zalecanych przez producenta dla prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej  eksploatacji 
 Motoru Bazy Danych,  

 4.3  gotowość do usuwania awarii Motoru Bazy Danych. 
 
 

Warunki realizacji usług serwisowych  

Nazwa 

Godziny 
pracy/warunki 

serwisu 
Uwagi 

Godziny pracy Serwisu  700-1435 Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do 
piątku. 

Czas reakcji Serwisu max. 4h 

Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w 
serwisie lub wysłania emaila Zgłoszenia Serwisowego do 
momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu 
statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy 
serwisu. 

Czas usunięcia Awarii 
Krytycznej 

max. 24h 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji 

Czas usunięcia Wady 
Aplikacji  

max. 3 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji 

Aktualizacje 
oprogramowania wynikające 
ze zmian aktów prawnych do 
których przestrzegania 
zobligowany jest 
Zamawiający 

max. 14 dni 
Czas liczony w dniach roboczych do wykonania 
aktualizacji wymaganych z przepisów prawa 

Czas obsługi Konsultacji  max. 10 dni 
Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu 
reakcji.  

 
 1  Zamawiający wymaga od Wykonawcy elektronicznego systemu zgłoszeń – Help Desk. Wraz 

z podpisaniem Umowy Zamawiający otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) 
umożliwiające użytkownikom Zamawiającego uwierzytelnienie w systemie Help Desk 
udostępnionym przez Wykonawcę. Wraz z danymi identyfikacyjnymi użytkownikom zostają 
przyznane w systemie Help Desk odpowiednie uprawnienia adekwatne do pakietu usług 
subskrybowanych przez Zamawiającego. 

 2  Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego jest realizowane w 
systemie Help Desk. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi 
jest realizowana w systemie Help Desk lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt 
osobistych, przy czym każdorazowo w Help Desk ewidencjonowany jest status zgłoszenia. 

 3  W zależności od zakresu uprawnień użytkownika może on zaewidencjonować w systemie 
HelpDesk następujące Zgłoszenia Serwisowe: 
 3.1  błąd Aplikacji, 
 3.2  awaria, 
 3.3  zapotrzebowanie na udzielenie Konsultacji, 
 3.4  zapotrzebowanie na udzielenie Konsultacji telefonicznej, 
 3.5  zapotrzebowanie na wizytę Konsultanta, 
 3.6  zapotrzebowanie uaktualnienia Aplikacji, 
 3.7  zapotrzebowanie na usługę konserwacji, 



 4  Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez naniesienie przez użytkownika do 
systemu Help Desk wszystkich niezbędnych dla danego zgłoszenia informacji. Po 
zaewidencjonowaniu przez użytkownika Zgłoszenia Serwisowego system Help Desk nadaje 
mu status „oczekujące”. 

 5  Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego zostaje ono 
przypisane do właściwego Konsultanta Serwisu. Jednocześnie, nie później niż w czasie reakcji 
przewidzianym dla subskrybowanego przez Zamawiającego wariantu warunków pracy 
serwisu w systemie HelpDesk zostaje zgłoszeniu nadany unikalny numer oraz status 
„zarejestrowane”.  

 6  W przypadku ustąpienia okoliczności, powodujących przesłanie zgłoszenia do systemu Help 
Desk użytkownik może je anulować. Zgłoszenie takie od momentu anulowania nie będzie 
dalej obsługiwane przez pracowników Wykonawcy. 

 7  Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach 
realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od rodzaju zgłoszenia fazy, 
obsługi zgłoszenia oraz jego zawartości, zgłoszenie przyjmie jeden z następujących statusów: 
 7.1  Nowe 
 7.2  Przypisane 
 7.3  Klient 
 7.4  Aktywne 
 7.5  Odrzucone 
 7.6  Zrealizowane 
 7.7  Zamknięte 

 8  Oprócz systemu Help Desk Zamawiający może również zgłosić zapotrzebowanie na 
konsultację telefonicznie lub mailowo na wskazane przez Wykonawcę nr telefonów i maila 
dostępne zgodnie z SLA, które zostaną przez Wykonawcę wprowadzone do systemu Help 
Desk 


